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PCA da Autoridade Reguladora é arguido num processo de gestão danosa

Nuvunga alvo de veladas ameaças de morte na sua residência

Querem me silenciar Pág.  4

Turbulência na
aviação civil
-“É uma cabala 
que visa acabar 
com a minha 
reputação”, 
comandante 
Abreu
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GCCC acusa gestores da Autoridade Reguladora da Aviação Civil

Comandante Abreu em voo turbulento 
Por Raul Senda

O 
Gabinete Central do 

Combate à Corrupção 

(GCCC) acaba de dedu-

zir uma acusação contra 

o Presidente do Conselho de 

Administração (PCA) da Auto-

ridade  da Aviação Civil de Mo-

çambique (IACM), João Martins 

de Abreu e o chefe da Unidade 

Gestora e Executora de Aquisi-

ções (UGEA), César Maurício 

Cavele, por prática de crimes de 

violação de regras de gestão, abu-

so de cargo ou de função, partici-

pação económica em negócios e 

de pagamento de remunerações 

indevidas. Com o registo núme-

ro 14/11/P/2020, o processo foi 

submetido ao Tribunal Judicial 

da Cidade de Maputo (TJCM) 

para acções subsequentes. Os ar-

guidos já foram ouvidos em sede 

de instrução contraditória.

Ao SAVANA, o comandante 

João de Abreu confirma a exis-

tência do processo, mas diz que 

está de consciência tranquila 

porque tudo não passa de uma 

cabala.   
    

No mesmo Processo foram arrola-

dos como arguidos, Sara Ginabay 

Mussa, antiga directora nacional 

de Finanças e Recursos Huma-

nos e Tecnologias de Informação 

do IACM; Regina Da Esperança 

Chissico, ex-chefe do Departa-

mento de Finanças e Património 

do IACM; Edith Samuel Macha-

va, ex-chefe dos Recursos Huma-

nos e da UGEA e Sérgio Micael 

Mabinda, ex-chefe de Reparti-

ção de Finanças e Património do 

IACM.          

Dados em poder do SAVANA 

indicam que as acusações deduzi-

das pelo GCCC derivam de fortes 

indícios de gestão danosa come-

tidos pelos arguidos no âmbito 

do exercício das suas funções no 

IACM.

No entanto, fontes internas es-

tranham o facto dos acusados 

continuarem a exercer as suas ac-

tividades normalmente e tomarem 

decisões.

Segundo a acusação do GCCC, 

em 2019, a IACM procedeu a ad-

judicação de um contrato de pres-

tação de serviços à empresa Txuk-

wa Holding and Consulting, SA, 

para o fornecimento de material 

de escritórios e consumíveis infor-

máticos, mesmo estando vigente 

o contrato com a empresa Tecno-

plus, vocacionada na prestação dos 

mesmos serviços.   

De acordo com o GCCC, tra-

tou-se do contrato número 02/

IACM/UGEA/2019, de 28 de 

Fevereiro de 2019, no valor de 

286.844,22 meticais. Este pro-

cesso foi directamente trami-

tado pelo chefe da UGEA do 

IACM, Cesár Maurício Cavele, 

que optou pela modalidade de 

ajuste directo sem que os condi-

cionalismos estivessem reunidos.

O GCCC refere que, mesmo 

ciente das irregularidades, a con-

tratação da empresa foi aprovada 

por João de Abreu, na qualidade 

de PCA do IACM que, pelo seu 

estatuto, tinha o dever de prudên-

cia e zelo na boa gestão dos servi-

ços públicos.

A acusação assinala que, em De-

zembro de 2019, o IACM lan-

çou o concurso público limitado, 

baptizado com o número 11/

IACM/2019, para fornecimento 

e instalação de dois servidores do 

sistema de comunicação, que foi 

anulado por apresentação de pro-

postas acima do valor disponível.   

Neste concurso, entraram na 

corrida três empresas a saber: a 

Dataserv, com uma proposta de 

13.022.752,28 meticais; a Txukwa 

Holding and Consulting, SA no 

valor de 6.134.150,21 meticais e 

a Projecon Consultoria e Serviços, 

com o valor de 162.864,00 meti-

cais.

Contudo, o concurso foi cancelado 

porque as propostas apresentadas 

encontravam-se acima do valor de 

3.500.000,00 meticais.

No entanto, segundo a acusação 

do GCCC, em violação das nor-

mas de procedimentos para a con-

tratação pública de fornecimento 

de bens e prestação de serviços, o 

arguido César Maurício Cavele, 

propôs que a contratação do refe-

rido serviço fosse por ajuste direc-

to e a proposta foi aprovada pelo 

PCA do IACM. 

Por indicação de Cavele foi adju-

dicada, uma vez mais, a empresa 

Txukwa Holding and Consulting, 

SA, no valor de 3.610.609, 00 me-

ticais, quantia acima daquele que 

culminou com o cancelamento do 

concurso inicial. De acordo com o 

GCCC, a proposta foi aprovada 

pelo PCA mesmo ciente de que, 

face ao objecto e o valor do con-

trato, a contratação deveria seguir 

a modalidade de concurso público.

Antes da contratação, por ajuste 

directo, César Maurício Cave-

le articulou directamente com o 

sócio gestor da empresa Txukwa 

Holding and Consulting, SA, 

Paulo Refino Burgraff Malengua.

A acusação sublinha que o chefe 

da UGEA do IACM serviu-se da 

sua qualidade e da prorrogativa 

conferida na gestão e tramitação 

de processos de contratação públi-

ca, para obter proveitos materiais.

O GCCC refere ainda que em 

2019, aquando da realização da 

Feira Internacional de Maputo 

(FACIM), por ajuste directo, Cé-

sar Maurício Cavele, com autori-

zação do PCA adjudicou a mesma 

empresa Txukwa Holding and 

Consulting um contrato de  for-

necimento de bonés, folhetins, ca-

netas, chávenas, sacolas, agenda e 

chaveiros no valor de 164.736,00 

meticais.

“Portanto, desde a assunção do 

cargo de chefe de UGEA, o argui-

do César Maurício Cavele contra-

tou a empresa Txukwa Holding 

and Consulting, SA, por meio de 

ajuste directo, pelo menos três ve-

zes, o que denota um vínculo de li-

gação com a referida empresa, que 

tendencialmente é beneficiada nos 

processos de contratação pública”, 

lê-se na acusação do GCCC.

Ouvido pelos investigadores do 

GCCC, o sócio gestor da empre-

sa Txukwa Holding and Consul-

ting, SA, confirmou a elevação dos 

preços, supostamente para cobrir 

eventuais prejuízos que poderiam 

ocorrer pela demora no desembol-

so dos valores por parte do Estado 

enquanto entidade contratante.  

A empresa Txukwa Holding and 

Consulting, SA foi criada em 

Abril do ano 2000, na Conserva-

tória do Registo de Entidades Le-

gais. A mesma é detida por Paulo 

Refino Burgraff Malengua, Irene 

Pascoa António Burgraff e José 

António Mussa Chale, todos de 

nacionalidade moçambicana. 

Outras contratações
Segundo a acusação do GCCC, a 

prática de contratações, por ajuste 

directo, não se limitou à empresa 

Txukwa Holding and Consul-

ting, SA.  Através do concurso 

por cotações número 09/IACM/

UGEA/2019, César Maurício 

Cavele contratou a empresa 5 

Oceanos para o fornecimento de 

sete computadores ao preço de 

295.134,84 meticais. 

A acusação avança que, no mesmo 

ano, o chefe da UGEA do IACM, 

através do contrato número 40/

IACM /UGEA/2019, de 29 de 

Novembro, adjudicou a mesma 

empresa o contrato para forne-

cimento de dez computadores e 

três laptops no valor 3.357.825,12 

meticais.     

Sucede que, até à data da assina-

tura do contrato, a empresa não 

havia apresentado os documentos 

de qualificação, designadamente 

certificados da Unidade Funcio-

nal de Supervisão das Aquisições 

(UFSA), certidão do Instituto 

Nacional de Estatística (INE), do 

Instituto Nacional de Segurança 

Social (INSS) e das Finanças, fac-

to que consubstanciava a violação 

de regras estabelecidas para a cele-

bração de contratos com o Estado.

Através da empresa 5 Oceanos, 

por ajuste directo, César Maurício 

Cavele, com autorização de João 

Martins de Abreu, adquiriu uma 

impressora no valor de 800.280,00 

meticais. Para o fornecimento da 

impressora, a 5 Oceanos subcon-

tratou a Brithol Michcoma. Das 

averiguações feitas pelos investi-

gadores do GCCC, verificou-se 

que a Brithol Michcoma vendeu 

a referida impressora no valor de 

539.084,50 meticais, o que sig-

nificou uma subfacturação de 

261.195,50 meticais.       

A fonte avança que, usando a mo-

dalidade de ajuste directo, o chefe 

da UGEA do IACM, com o be-

neplácito do seu PCA, solicitou 

à empresa Sysnet – System and 

Networks, Lda, a prestação de ser-

viços de manutenção do sistema 

de dados e voz nas instalações do 

IACM no valor de 1.475.613,87 

meticais.

Curiosamente, na mesma data em 

que João Martins de Abreu au-

torizou a contratação da empresa 

Sysnet – System and Networks, 

Lda, o chefe da UGEA assinou 

com a empresa o contrato de ad-

judicação dos serviços.    

O GCCC diz que, chamado a 

justificar as razões do uso abusi-

vo do instituto de ajustes directo, 

a direcção do IACM alegou que 

se devia à necessidade urgente dos 

serviços a serem prestados, sem, 

contudo, apresentarem qualquer 

fundamentação ou justificação da 

referida urgência.  

O documento frisa que no dia 31 

de Dezembro de 2019, o arguido 

César Maurício Cavele apresen-

tou uma outra proposta, na qual 

solicitava uma adenda ao contrato 

com a Sysnet, para o fornecimen-

to e montagem de um bastidor no 

valor de 129.029,39 meticais. 

Usando o mesmo modo de con-

tratação, ajuste directo, foi con-

tratada irregularmente, a empresa 

Art Real, para fornecimento de 

cadernos de voos e outros docu-

mentos de pilotos, o mesmo clien-

te se opunha a realização de con-

curso público.

Portanto, avança o documento, 

a forma intencional com que o 

arguido, César Maurício Cavele, 

viciava os procedimentos de con-

tratação pública, para beneficiar 

determinadas empresas 

que, por sua vez, prati-

cavam preços acima dos 

Acusação do GCCC já em tribunal

Pela segunda vez, em menos de três anos, gestores seniores da IACM indiciados de 
gestão danosa
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recorrentes no mercado, para re-

tribuí-lo financeiramente pelo fa-

vorecimento de contratos.       

Outros desmandos 
Mesmo com Processo criminal 

em curso, João Martins de Abreu 

continua a exercer a função de 

PCA da IACM, e, nessa qualida-

de, outorga-se a tomar decisões 

importantes sobre o pessoal, pro-

cedimentos, finanças e bens patri-

moniais desta instituição. 

Fontes internas contaram que, 

recentemente, João Martins de 

Abreu indicou Zita Domingos 

para o cargo de Administradora, 

sem obedecer o procedimento le-

gal disposto no nº 3 do artigo 26 

do Decreto nº 0 41/2018 de 23 

de Julho que estabelece que: “Os 

restantes membros do Conselho 

de Administração (administrado-
res) são selecionados em concur-

so publico aberto para o efeito e 

nomeados pelo Ministro de tutela 

sectorial”. 

Contudo, as pretensões do PCA 

do IACM foram frustradas pelo 

Tribunal Administrativo (TA) 

que recusou o visto de nomeação 

de Zita Domingos ao cargo de 

Administradora.

Zita Domingos é funcionária do 

Ministério da Economia e Finan-

ças e encontra-se no IACM em 

regime de destacamento, desde 

2021, para ocupar o cargo de Di-

rectora de Serviço de Adminis-

tração e Finanças. Em sequência 

disso, segundo nossas fontes, veio 

a ocupar este cargo até em Junho 

de 2022, altura em que foi nomea-

da para o cargo de administradora.

Sem se conhecer as suas reais 

funções, apurámos que Zita Do-

mingos continua no IACM com 

acesso a todos os gabinetes e a 

mesma está alistada numa larga 

delegação do IACM, que se vai 

deslocar ao Canadá, em Setembro 

para uma Conferência da Orga-

nização Internacional da Aviação 

Civil (ICAO).

Por força da cessação de funções 

de Directora de Serviços de Ad-

ministração e finanças, em Junho 

de 2022, Zita Domingos não faz 

parte do quadro do pessoal do 

IACM, entretanto esta institui-

ção já desembolsou quantias para 

passagens e ajudas de custo para a 

sua deslocação à Pretória à busca 

de visto para a sua deslocação à 

Canada. 

O SAVANA sabe ainda que João 

Martins de Abreu nomeou Sara 

Ginabay ao cargo de Chefe do 

Gabinete de Auditoria Interna, 

sobre a qual pesam fortes indí-

cios de prática de corrupção e má 

gestão financeira. O Gabinete de 

Auditoria Interna é uma unida-

de orgânica prevista no Estatuto 

Orgânico do IACM revestida de 

grandes responsabilidades no con-

trolo interno da instituição.

O Gabinete de Auditoria interno 

é constituído por Sara Ginabay e 

Sérgio Mabunda. Ambos são ar-

guidos no processo 14/11/P/2020.

Além do processo 14/11/P/2020, 

o SAVANA sabe que corre um 

outro processo no GCCC sobre 

recebimento de vencimentos in-

devidos, no qual entre outros, en-

contram-se como arguidos João 

Martins de Abreu, Sara Ginabay e 

Tibério Elias, Chefe do Gabinete 

Jurídico. 

“É uma cabala” 
Ao SAVANA, João 

Martins de Abreu 

confirmou a acusação 

e diz que está de cons-

ciência tranquila, aguardan-

do serenamente pela justiça.

Abreu conta que os factos 

arrolados na acusação resul-

taram de denúncias anónimas 

de colaboradores seus com 

fins escusos. O responsável 

máximo da IACM diz que é 

uma pessoa íntegra, que tra-

balha dentro dos ditames da 

Lei. Por isso, nada teme por-

que sempre trabalhou dentro 

das regras.

Frisa que estas denúncias não 

passam de uma cabala visando 

manchar o seu nome e colocar 

em causa o seu percurso pro-

fissional de mais de 48 anos 

no Estado.

“Não fiz nada de anormal, por 

isso, nada temo, mas é doloro-

so que, depois de tantos anos 

a servir exemplarmente o Es-

tado, na recta final da minha 

carreira, venham pessoas ten-

tar nos linchar por razões que 

não conhecemos. É triste”, 

lamenta João de Abreu.

aviação civil, o mais importante 

para ele é a justiça e a entidade que 

incrimina deve apresentar provas e 

factos que argumentam a acusação, 

e ele, por sua vez, vai provar ao tri-

bunal a sua inocência e que tudo 

não passa de maquinação.   Não foi 

possível ouvir o comentário de Cé-

sar Maurício Cavele, um dos mais 

visados no processo. 

Outra vez IACM
Esta é a segunda vez que gestores 

séniores da IACM são acusados de 

gestão indevida de fundos públicos.

Em 2019, Paulo Zucula, antigo 

ministro dos Transportes e Co-

municações; Lucrécia Ndeve, 

Directora-geral; Teresa Jere-

mias, Administradora não exe-

cutiva e Amélia Delane, ex-che-

fe de Administração e Finanças 

foram julgados e condenados a 

penas que variam de 14 a seis 

meses de prisão, convertidos 

em multa, por se ter provado o 

seu envolvimento no desvio de 

2.250.202 meticais através de 

pagamentos indevidos.

O PCA do IACM mostrou-se 

bastante chocado com a situa-

ção, porque, no seu entender, 

afunda a sua honra e dignidade 

que conquistou com sacrifício 

e muito trabalho.

João de Abreu diz que foi ouvi-

do em sede instrução prepara-

tória no GCCC e também fez 

o contraditório junto ao juiz 

de causa e espera pelos proce-

dimentos subsequentes para, 

em sede própria, provar a sua 

inocência.

Segundo o comandante Abreu, 

muito respeitado no sector da 

Comandante João de Abreu
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Diversos activistas de direitos 

humanos da África Austral 

endereçaram, nesta quarta-

feira, a sua solidariedade e 

repúdio face às ameaças de morte 

que o director executivo do Centro 

para Democracia e Desenvolvi-

mento (CDD), Adriano Nuvunga, 

sofreu na sua residência na manhã 

desta segunda-feira, 15, consideran-

do um atentado contra os defensores 

dos direitos humanos e um duro gol-

pe para o exercício da cidadania. 

Adriano Nuvunga, director de uma 

das mais vibrantes e interventi-

vas organizações da Sociedade Ci-

vil em Moçambique, sofreu uma 

ameaça à sua integridade física, na 

madrugada desta segunda-feira. 

Ao que soubemos, indivíduos ain-

da não identificados, lançaram 

ainda de madrugada, no quin-

tal da residência de Adriano Nu-

vunga, no bairro de Triunfo, dois 

projécteis intactos, embrulhados 

em papéis com dizeres ameaçado-

res, dos quais “cuidado, Nuvunga”. 

Comunicada, uma equipa do Serviço 

Nacional de Investigação Criminal 

(SERNIC) dirigiu-se à residência de 

Nuvunga, tendo recolhido os projéteis 

e iniciado diligências investigativas.

Ao SAVANA, horas depois do acon-

tecimento, Adriano Nuvunga con-

firmou o episódio, assinalando que, 

visualizadas as câmaras de segurança 

da sua residência, foi possível ver dois 

homens a atirarem os projéteis para o 

quintal.

O ataque a Nuvunga activou um coro 

“Ameaça de morte contra Nuvunga é um atentado contra críticos”, activistas

Por Elias Nhaca

policiais e pouco mais de 60 agentes.

Em círculos reservados ganha mais 

corpo a percepção de que a Frelimo 

teme uma eventual candidatura pre-

sidencial de Adriano Nuvunga, onde 

seria uma importante alternativa ante 

a um estilo mais dócil, seguido por 

Ossufo Momade, presidente da Re-

namo, até agora o maior partido da 

oposição.

Activistas preocupados
Os activistas de países como Mo-

çambique, Angola e África do Sul 

consideram que a ameaça contra a 

integridade física do notável activis-

ta moçambicano, Adriano Nuvunga, 

não é apenas restrita à sua pessoa, mas 

é também contra todo um conjunto 

de defensores das liberdades de Mo-

çambique e do continente que tem 

uma participação activa na vida social 

e política. 

Por isso, entendem que este acto deve 

ser repudiado por todos, sobretudo, 

por organizações regionais como a 

Comunidade para o Desenvolvimen-

to da África Austral (SADC na sigla 

inglesa) e exigir-se que as responsabi-

lizações recaiam sobre os perpetrado-

res destas acções.

As manifestações foram feitas, 

nesta quarta-feira, num evento 

de solidariedade organizado pela 

Rede Moçambicana dos Defenso-

res dos Direitos Humanos e pela 

Rede dos Defensores dos Dire-

tos Humanos da África Austral. 

O presidente da Comissão Nacional 

dos Direitos Humanos (CNDH) de 

Moçambique, Luís Bitone, mostrou 

preocupação para com as ameaças que 

tem sido feitas contra os activistas e 

defensores dos direitos humanos, so-

bretudo, porque as autoridades, quase 

sempre, não produzem soluções em 

situação similares. 

Aponta que é preciso olhar para este 

caso com profundidade como um cla-

ro atentado contra a participação ac-

tiva no espaço democrático pela for-

ma como ocorreu e pelo sujeito que 

envolveu. 

Disse que não há dúvidas de que a 

mensagem que está a ser passada é 

de que o mesmo visa tentar fazer re-

cuar todos que tem se apresentado na 

sociedade moçambicana como inter-

ventivos e críticos.

Reforçou que instituições como a 

Procuradoria-Geral da República 

devem trabalhar para permitir que os 

indivíduos que desencadeiam essas 

acções de intimidação possam ser res-

ponsabilizados. 

Por outro lado, a directora executiva 

do Instituto dos Direitos Humanos 

da África do Sul, Corlett Letlojane 

referiu que é preciso que a SADC ar-

ticule e faça a monitoria da questão da 

preservação dos defensores dos direi-

tos humanos. 

“Temos que garantir que a preserva-

ção dos direitos humanos seja efecti-

va”, disse. 

No entendimento de Letlojane, estes 

momentos não devem passar desper-

cebidos e é importante reacções com 

firmes condenações a exigir que os 

países-membros resolvam a questão, 

sob risco de também serem duramen-

te responsabilizados. 

Letlojane diz que é preocupante 

quando uma determinada pessoa so-

fre uma ameaça de morte, sobretudo, 

quando esta figura constitui uma voz 

activa no espaço cívico. Isto porque 

passa-se uma mensagem de intole-

rância, gerando-se um contexto de 

criminalização da crítica, do pensar 

diferente.

Por sua vez, o Director executivo da 

Plataforma da sociedade civil para 

saúde em Manica (Plasoc), Danilo 

Maiosse, assinalou que é preciso que 

as organizações da sociedade civil se 

unam, porque está a montar-se um 

sistema de intolerância para com as 

pessoas que participam activamente 

na vida política do país. 

Referiu que a cada ameaça feita, o ce-

nário de combate contra membros da 

sociedade civil vai se mostrando mais 

notável e assiste-se a multiplicação de 

casos.

Quem também entende que é preciso 

não menosprezar o caso é Lúcia da 

Silveira, Directora executiva da rede 

dos defensores dos direitos humanos 

de Angola.

 “Hoje pode ser o Nuvunga, mas ama-

nhã pode ser um outro defensor dos 

direitos humanos”. 

Diz não haver dúvidas de que se trata 

de uma ameaça contra todas as vozes 

críticas.

Caça aos críticos
A onda de repúdio também veio de 
partidos políticos. Quem se destacou 
foi o partido Nova Democracia (ND), 
uma jovem formação política dirigi-
do por Salomão Muchanga.  Repu-
diou as ameaças que foram feitas a 
Adriano Nuvunga, considerando um 
cerceamento de liberdades e uma caça 
aos críticos do regime do dia. 
“Esta é uma atitude terrificante pela 
qual o sistema do dia envereda quan-
do uma personalidade da sociedade 
civil ou partido político da oposição 
opta por caminhos que instruem luz 
para os direitos humanos. Este siste-
ma usa os meios do Estado para caçar 
e silenciar a tiro, eliminado os sujei-
tos da acção”, disse em nota enviada a 
nossa Redacção.
“A Nova Democracia deplora este 
manifesto de desajuste de compor-
tamentos. É tão vergonhoso e im-
perceptível que ainda se encontre na 
morte de pessoas o escopo para qual-
quer equilíbrio de forças na socieda-
de”, disse.
A ND lamenta que em crimes simi-
lares, quase sempre, o desfecho não 
seja conhecido, muito por conta da 
ineficiência das instâncias judicias e 
da polícia do país. 
Por sua vez, Adriano Nuvunga la-
mentou o preocupante campo de 
actuação dos defensores dos direitos 
humanos caracterizado pela frequen-
te onda de ataques contra os mesmos. 
Reforçou que estas acções ocorrem 
num contexto de falta de reação poli-
cial, o que culmina com a redução do 
espaço cívico. 
Explicou que os ataques não se res-
tringem apenas para os activistas, mas 
se estendem igualmente para a im-
prensa. 
Mas, nem com isto, disse Nuvunga, a 
sociedade civil vai desfalecer e deixar 
de lutar. “Vamos continuar a denun-
ciar para que as comunidades tenham 
acesso à justiça”. 
O trabalho da sociedade civil, conti-
nuou, aprofunda o espaço democrá-
tico

“Ameaças por causa das 
minhas lutas”
Adriano Nuvunga explicou que a 

ameaça foi feita nas primeiras horas 

da manhã desta segunda-feira, quan-

do dois indivíduos desconhecidos de-

positaram duas balas na sua residência 

com uma mensagem de intimidação 

enrolada nos objectos com a escrita 

“Cuidado, Nuvunga”. 

No entanto, diz estranhar a forma 

como o processo sucedeu, uma vez 

que o mesmo reside a poucos metros 

de um posto policial, com um perío-

do de caminhada de um minuto, mas, 

ainda assim, as câmeras de vigilância 

mostraram que os indivíduos que 

atiraram os projécteis no seu quintal 

aparentavam estar destímidos quanto 

a intervenção da polícia. 

“Na saída de casa encontrei pessoas 

em pânico. Imediatamente chamou-

se a polícia, que veio. Eles vieram e 

pediram apoio e recolheram as balas 

para o posto policial e, posteriormen-

te, para o SERNIC (Serviço Nacional 

de Investigação Criminal). Portanto, 

todos os procedimentos foram se-

guidos e depois regressámos à casa”, 

explicou. 

“Em casa tenho câmeras de seguran-

ça. Verificamos as imagens e mostra-

ram dois jovens caminhando do norte 

para o sul em direcção ao Posto Po-

licial, isto por volta das cinco da ma-

nhã. As imagens mostram eles atiran-

do as balas e começarem a fugir em 

direcção ao Posto policial”, apontou. 

Todavia, “era expectável que eles não 

fugissem em direcção ao posto po-

licial, porque corriam o risco de en-

contrar a polícia em circulação nestas 

horas da manhã”, mas, estranhamente 

eles fizeram o menos provável. 

Acrescentou que a polícia disse que 

ainda está a investigar a identidade e 

motivações desta ameaça. 

Estas ameaças, de acordo com Nu-

vunga, vem agravar um quadro som-

brio de ameaças que foi pintado há 

dois anos. 

“Gostaria de lembrar que há dois 

anos sofri uma ameaça igual, através 

de uma chamada anónima, na qual al-

guém dizia ter montado uma bomba 

na minha casa que iria explodir em 

uma hora. A polícia veio e não havia 

Duas balas, embrulhadas com dizeres “cuidado Nuvunga, foram atiradas para o 
quintal da residência do activista 

de solidariedade, mas também de 

preocupação sobre a perseguição de 

dirigentes das Organizações da So-

ciedade Civil e defensores dos direitos 

humanos em Moçambique.

Adriano Nuvunga tem estado à 

frente de várias campanhas públicas, 

vistas em vários sectores como um 

“incómodo ao regime”. Depois de 

trabalhar na campanha “não às por-

tagens”, Nuvunga lidera actualmente 

um projecto de advocacia com vista a 

elaboração da lei de Acção Popular e 

Salvaguarda do Direito à Manifesta-

ção. Nos últimos tempos, o Governo 

tem estado a impedir manifestações 

públicas, mesmo aquelas que seguem 

todas as exigências legais. Apenas 

desfiles de saudações ao mais alto 

magistrado da Nação são permiti-

das. Nesta quarta-feira, uma marcha 

pacífica  de cerca de duas dezenas de 

vendedores do mercado de Peixe em 

Maputo foi seguida por seis viaturas 

Adriano Nuvunga – Director executivo 
do CDD

Luís Bitone – Presidente da Comissão 
Nacional dos Direitos Humanos

Corlett Letlojane - Directora executiva 
do Instituto dos Direitos humanos da 

África do Sul

bomba. A polícia prometeu investigar 

e saber quem essas pessoas eram e até 

hoje não tivemos conclusões”, disse. 

Nuvunga sugere que as possíveis ra-

zões para as ameaças que sofreu po-

dem ser encontradas nas lutas que 

tem travado contra as interferências 

do Estado no direito à manifestação. 

“Isto recebeu comentários críticos das 

autoridades sendo visto como alguém 

que está a proteger agitadores das ma-

nifestações”, sentenciou.

Activista alvo de veladas ameaças na sua residência

Adriano Nuvunga visado
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Uma semana depois de 

termos reportado a mo-

vimentação dos insur-

gentes no corredor Ma-

comia-Muidumbe, na sequência 

da queda de Kathupa, uma das 

suas importantes bases, eles es-

tão agora a ganhar cada vez mais 

terreno na região entre os dois 

distritos. De Litandacua a Ma-

pate, os insurgentes estão a des-

dobrar-se sem qualquer pressão, 

quer das forças moçambicanas, 

quer das forças estrangeiras. Em 

alguns casos, a “força local” teve 

de abandonar por falta de condi-

ções, precipitando também a fuga 

da população.

As aldeias onde o inimigo tem 

estado a se movimentar com cada 

vez mais intensidade situam-se no 

corredor do Rio Messalo, no limi-

te entre os distritos de Macomia 

e Muidumbe. Para quem sai de 

Muidumbe, no norte da província 

de Cabo Delgado, para Macomia, 

no centro, as aldeias estão situadas 

do lado direito da Estrada Nacio-

nal Número 380, a principal via de 

ligação entre a cidade de Pemba, a 

capital provincial, com o resto da 

martirizada província.

É preciso esclarecer que as aldeias 

não estão, necessariamente, ao lon-

go da EN380, mas mais para o in-

terior dos distritos, incluindo em 

matas, que já foram estratégicas 

para a insurgência. 

A área actualmente debaixo do 

inimigo vai de Litandacua, uma 

aldeia do distrito de Macomia, até 

Mapate, em Muidumbe. De Litan-

dacua, os insurgentes atravessam 

as aldeias Sitoio e Nkoe, todos do 

lado de Macomia. Nkoe está próxi-

mo da aldeia Nova Zambézia, uma 

das aldeias mais afectadas pela in-

surgência no distrito de Macomia, 

mesmo com a presença de uma 

posição da Unidade de Intervenção 

Rápida (UIR) e uma parte da cha-

mada “força local”, composta por 

combatentes da luta de libertação 

nacional e jovens milicianos.

Por sua vez, Litandacua é uma al-

deia próxima de Chai e Litamanda. 

Litandacua foi uma das principais 

aldeias acolhedoras da população 

deslocada na sequência da intensi-

ficação dos ataques, principalmente 

em 2020. 

Quando os insurgentes ganhavam 

Entre Macomia e Muidumbe

Insurgentes com terreno livre
Por Armando Nhantumbo

terreno em aldeias de Macomia e 

Muidumbe, incluindo Xitaxi, onde 

eles chegaram a massacrar mais 

de cinco dezenas de pessoas, em 

Abril de 2020, muitos populares 

foram refugiar-se em Litandacua. 

O inimigo até fez várias tentativas 

de ocupar Litandacua, mas sofreu 

baixas da “força local”. Acabou por 

ocupar outras aldeias, como Chai. 

Situada junto do Rio Messalo, 

Litandacua é uma área altamente 

produtiva. Destaca-se na produção 

de culturas como arroz e diversas 

verduras. Depois de terem perdido, 

em Julho passado, a base Kathupa, 

um dos seus principais redutos, em 

Macomia, os insurgentes passaram 

a protagonizar diversas incursões 

em Litandacua. 

De Nkoe, eles atravessam para o 

distrito de Muidumbe. Entram pela 

aldeia Malonganha, percorrendo, 

sucessivamente, as aldeias Matam-

balale [há duas aldeias com o nome 

Matambalale, em Muidumbe. A al-

deia mais conhecida está situada na 

zona alta do distrito, no chamado 

planalto makonde], Nantica, Na-

moro, Ningombe e Mapate.

Matape é onde eles protagoniza-

ram um ataque na quarta-feira da 

semana passada. Era a primeira 

vez, desde o início da guerra, em 

2017, que os insurgentes atacavam 

a aldeia Mapate, situada na zona 

baixa de Muidumbe, junto ao Rio 

Messalo.

Em Malangonha, há relatos de os 

insurgentes terem morto, recen-

temente, pelo menos três pessoas. 

Mas, um pouco por todo o corre-

dor onde o inimigo se tem estado 

a movimentar, há indicações de ter 

causado mais vítimas. Houve cap-

turados cuja sorte se desconhece, 

porque ninguém ficou para contar 

mais uma página trágica na história 

do conflito de Cabo Delgado.
Militares perdidos em 
combate
No quadro da intervenção militar 

estrangeira, o distrito de Maco-

mia está sob a responsabilidade da 

África do Sul, enquanto Muidum-

be está com as tropas do Botswa-

na. Mas, dada a intensificação dos 

ataques e a incapacidade da África 

do Sul em conter a insurgência, o 

Ruanda desceu de Mocímboa da 

Praia para Macomia.

Mas, em todas estas aldeias, os in-

surgentes estão praticamente com 

terreno livre. Em Litandacua, uma 

das aldeias mais visadas pelo ini-

migo depois da ocupação da base 

Kathupa, a “força local” que, em 

muitos casos faz a vez das tropas 

convencionais, acabou abandonan-

do a aldeia, devido às limitações de 

logística. 

Basicamente, a “força local” usa 

armas de tipo carabina, uma arma 

de fogo mais curta que o fuzil, que 

é habitualmente usada em caça e 

tiros desportivos. Quando muito, 

eles usam armas de tipo AKM, 

mesmo assim não à altura de con-

frontar um inimigo que chega a 

usar armas pesadas como bazucas e 

metralhadoras.

Ainda mais porque a “força local” 

tem limitações de munições, o que 

não a permite levar horas em com-

bate, tal como fazem os insurgen-

tes.

Litandacua está situada a cerca 

de 10 km da sede do Posto Ad-

ministrativo de Chai, onde está 

posicionada a tropa do Ruanda, 

que foi desdobrada para apoiar os 

sul-africanos no combate à insur-

gência. Significa que, em Macomia, 

o inimigo está a movimentar-se a 

cerca de uma dezena de quilóme-

tros da base daquela que é conside-

rada como a força mais efectiva em 

Cabo Delgado.

A “força local” de Litandacua tam-

bém era a grande salvação das al-

deias vizinhas de Muidumbe, como 

é o caso de Nandandamedla, onde 

a comunidade também fugiu. Em 

Mapate, do lado de Muidumbe, a 

força do Botswana fez uma perse-

guição contra o inimigo, mas sem 

grande sucesso. Mesmo com o uso 

de meio aéreo.

Com o inimigo a movimentar-se 

sem qualquer pressão das tropas, 

quer nacionais, quer internacionais, 

um pouco por todas as aldeias, as 

comunidades estão em fuga, dei-

xando aldeias livres para o inimigo. 

Do lado de Macomia, as comuni-

dades fugiram para aldeias como 

Nalamba, já no distrito de Muimbe. 

Dentro de Muidumbe, a maioria 

das pessoas fugiu para aldeias como 

Mandava. Mas outras foram para 

Litapata, uma aldeia situada entre 

Nalama e Namakande, a vila-sede 

distrital de Muidumbe. Litapata 

conta com os homens da “força lo-

cal”, mas estão há semanas à espera 

de reforço.

Militares estrangeiros “es-
tão a fazer turismo”
Os desdobramentos em Macomia 

e Muidumbe é a reedição do ce-

nário largamente reportado neste 

jornal, sobre a movimentação dos 

insurgentes do lado do distrito de 

Nangade, praticamente sem per-

seguição das tropas nacionais e es-

trangeiras.

Aliás, na sua recente visita a Mo-

çambique, a ministra de Defesa 

da Tanzania,  Stergomena Tax, foi 

confrontada com a má actuação das 

tropas do seu país. Tax, uma anti-

ga secretária executiva da SADC, 

visitou os militares tanzanianos 

em Nangade. Foi nessa visita que 

questionou alguns populares sobre 

o desempenho dos militares do seu 

país. A população chegou a referir 

que os militares tanzanianos são 

turistas que só estão a circular na 

sede-distrital.

Quando Stergomena Tax voltou 

a perguntar se podia devolver os 

seus militares, a população disse 

não ter resposta. A circulação dos 

insurgentes, em Nangade, prati-

camente sem pressão, está, neste 

momento, a dificultar a limpe-

za e pulverização dos cajueiros 

nas machambas dos populares. 

Os produtores de aldeias como 

Mandimba, Rovuma, Chacamba, 

Nova Família, Malamba, 3 de Fe-

vereiro, 25 de Setembro, Namiune, 

Muangaza, Unidade, Nang’omba, 

Mbuide, Chianga, Samora Ma-

chel, Litingina, Ngangolo, Chicuaia 

Nova e Velha não podem trabalhar, 

porque as suas zonas registam mo-

vimentação inimiga.

“Os militares que temos no distrito 

não têm acção. Esperam ser provo-

cados. Os militares da SADC estão 

a circular sem efeito”, referiu uma 

fonte local.

Cimeira da SADC
O desdobramento do inimigo, no 

corredor do Rio Messalo, entre os 

distritos de Macomia e Muimbe, 

mas também em Nangande, acon-

tece numa altura em que a Comu-

nidade de Países para o Desenvol-

vimento da África Austral (SADC) 

reúne-se em Kinshasa, capital da 

República Democrática do Congo 

(RDC), tendo na agenda a violência 

armada em Cabo Delgado. 

Na 42ª Cimeira de Kinshasa, que à 

hora do fecho da edição, esta quar-

ta-feira, ainda deveria apreciar o re-

latório da missão militar da SADC 

e os prazos da sua permanência em 

Moçambique. 

A reunião acontece um mês depois 

de que a SADC ter prorrogado, 

provisoriamente, em Julho, a mis-

são em Cabo Delgado para além de 

15 de Julho. As forças dos países-

membros da SADC apoiam o exér-

cito moçambicano no combate à 

insurgência, desde 2021. À hora do 

fecho da edição, havia expectativa 

de a SADC prorrogar a sua perma-

nência, em Cabo Delgado.

Analistas atentos a situação de 

Cabo Delgado faziam notar que 

uma saída da SADC, no momento, 

seria fatal, visto que as tropas mo-

çambicanas ainda não se reforçaram 

para, sozinhas, combater a guerra de 

inspiração islâmica que se arrasta a 

quase cinco anos, no norte do país.

A cimeira também deveria ser mar-

cada pela passagem da presidência 

da SADC do chefe de Estado do 

Malawi, Lazarus Chakwera para o 

presidente da RDC, Felix Tshise-

kedi.

Os insurgentes têm estado a circular no corredor do Rio Messalo, entre os distritos 
de Macomia e Muidumbe
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Após momentos de 

grande tensão diri-

mida em Tribunal, a 

Comunidade Maho-

metana elegeu, na noite des-

ta quarta-feira, o advogado 

de causas caritativas, Salim 

Omar, como novo presidente 

da agremiação para o quinqué-

nio 2022-22027.

Omar concorria numa lista 

única, tendo amealhado a tota-

lidade dos votos (170) dos par-

ticipantes da Assembleia-geral 

extraordinária electiva. 

No seu discurso inaugural, após 

O 
mediador das negocia-

ções do Acordo Geral de 

Paz (AGP) de Roma, em 

1992, entre o Governo e a 

Renamo, Matteo Zuppi, entende 

que as injustiças, desigualdades 

sociais e a corrupção podem cons-

tituir uma forte ameaça à paz no 

país.

Sobre o terrorismo que assola a 

província de Cabo Delgado, des-

de 2017, Zuppi defende que é pre-

ciso investir fortemente naquelas 

comunidades, para que o mal não 

tenha espaço para se desenvolver.

O arcebispo de Bologna partilhou 

há uma semana a sua experiência de 

mediador das negociações de paz, 

que culminaram com a assinatura 

do AGP, que colocou ponto final 

à fratricida guerra de 16 anos en-

volvendo as forças governamentais 

e a Renamo. O cardeal de Bologna 

falava perante uma plateia repleta 

de religiosos, sobretudo, católicos, 

membros do corpo diplomático, 

Governo e partidos políticos. 

Na plateia estiveram também pre-

sentes alguns integrantes das equi-

pas de negociações de Roma, como 

é caso de Teodato Hunguana e 

Aguiar Mazula, que representavam 

o Governo de Moçambique, e Raul 

Domingos, que, na altura, chefiava 

a delegação da Renamo. 

A palestra visava assinalar a pas-

sagem dos 30 anos da assinatura 

do AGP, cujas celebrações oficiais 

terão lugar no próximo dia 4 de 

Outubro. 

O religioso referiu que o facto de o 

país estar em paz não significa que 

o Governo deve ficar acomodado e 

não trabalhar na eliminação de po-

tenciais focos que possam perigar a 

estabilidade. 

Tomou como exemplo os dois 

acordos que foram assinados após 

o AGP, sublinhando a importância 

do diálogo permanente para uma 

paz perene, porque há problemas 

que sempre vão aparecer ao longo 

da caminhada. 

Recorde-se que, em 2013, o Gover-

no da Frelimo e o principal partido 

da oposição assinaram o Acordo de 

Cessão das Hostilidades Militares, 

e em 2019 voltaram a rubricar o 

Acordo de Paz Definitiva. 

O presidente da Conferência Epis-

copal de Itália considerou ser difícil 

falar de falhas na implementação 

do AGP, que terão degenerado em 

novos conflitos no país, preferindo 

falar em “surgimento de variantes 

que desafiavam as partes a dialogar”. 

 Realçou que a paz precisa de ser 

defendida para que possa crescer e 

produzir frutos. 

“O mal, as divisões, as injustiças, o 

ódio e a violência são focos de con-

flitualidade”, disse.

Mateo Zuppi assinalou que, após 

o AGP, Moçambique viveu 20 

anos em paz sem guerra e é natural 

que tenham surgido problemas ao 

longo da caminhada, cabendo ao 

Governo fazer o bom uso do “es-

O alerta é de Matteo Zuppi

Injustiças e desigualdades ameaçam a paz
Por Argunaldo Nhampossa

pírito de Roma”, que foi o diálogo.

O bom funcionamento das ins-

tituições, segundo Zuppi, o bom 

funcionamento da democracia, o 

combate à corrupção e as assime-

trias sociais são fundamentais para 

a manutenção da paz. 

Este discurso surge numa altura em 

que os moçambicanos são fustiga-

dos pelo alto custo vida. 

O executivo sonega o direito de 

manifestação com excepção das 

marchas de saudação ao partido no 

poder e a Filipe Nyusi. 

O cenário é agravado por alguns 

sinais de intolerância política para 

com os membros da oposição.

Terrorismo 
Zuppi falou da importância de se 

desenvolverem esforços para o al-

cance da paz em Cabo Delgado, 

província que é assolado pelo ter-

rorismo desde 2017, negando que 

aqueles actos tenham motivações 

religiosas. 

“O terrorismo não é islâmico, por-

que a religião não tem nada a ver 

com a violência. Ofendem o islão 

quando fazem aquilo”, disse.

 O problema que se verifica no nor-

te de Moçambique, de acordo com 

o antigo mediador da paz em Mo-

çambique,  é de todos, pelo que há 

que trabalhar no sentido de vencer 

os elementos por detrás da violên-

cia. 

Apontou a necessidade de combate 

às injustiças, devolver a esperança, 

investir na formação da juventude 

e promover o emprego de modo a 

ocupar os jovens que são os mais 

vulneráveis.

Tomou a pandemia de Covid-19 

para exemplificar a necessidade de 

investimentos nas populações afec-

tadas pelo terrorismo. 

Disse que se a pandemia afecta al-

guém com um organismo fragili-

zado por outras doenças, há sérios 

riscos de fazer estragos, incluindo o 

risco de vida, mas se encontrar al-

guém com um sistema imunológi-

co forte, as consequências não serão 

graves. 

Apontou o imperativo de um tra-

balho de fundo no acompanha-

mento daquelas comunidades de 

modo que não estejam vulneráveis 

a aliciamentos.

Irmãs raptadas
Matteo Zuppi contou que a comu-

nidade Sant’Egídio interessou-se 

em trabalhar em prol da paz no 

país, depois de vivenciar o drama 

causado pela guerra em 1988. 

Nessa altura, a comunidade presta-

va apoio humanitário, mas era pre-

ciso, segundo o Cardeal, eliminar as 

causas daquele sofrimento.

“Era preciso resolver a causa das 

necessidades. Muitas vezes é um 

pouco fácil dar um pouco de es-

mola às pessoas, mas a verdadei-

ra ajuda é resolver uma causa. O 

papa Francisco diz que precisamos 

de dar dinheiro, mas acima disso 

precisamos de dar trabalho ao Ho-

mem”, enfatizou.

O problema de ajuda para Moçam-

bique não era alimentar durante 

aquele período, era resolver a causa 

da guerra, acrescentou. 

Recordou de seguida o quão foi 

sinuoso o caminho para o alcan-

ce da paz no país, principalmente, 

pelo facto de que não se sabia como 

contactar a Renamo. 

Apareceu alguém residente na Ale-

manha alegando que era membro 

da Renamo, mas havia enormes re-

ceios, tendo em conta que a perdiz 

era um movimento que andava no 

mato. 

Segundo Zuppi, para testar se de 

facto aquela pessoa tinha ou não 

contactos com a Renamo, foi lhe 

colocado o desafio de ajudar no 

resgate de duas irmãs que haviam 

sido raptadas no centro do país pela 

Renamo. 

 As irmãs, conta, foram entregues 

na fronteira entre Moçambique e 

Malawi, facto que contou com a 

mediação do falecido arcebispo da 

Beira Jaime Gonçalves.

Foi a partir dai que Gonçalves co-

meçou a aproximação com o então 

líder da Renamo, Afonso Dhlaka-

ma.  

Assinalou a importância do então 

arcebispo da Beira em convencer 

Afonso Dhlakama a confiar na Co-

munidade Sant´Egídio como faci-

litadora das negociações que per-

mitiram a aproximação das partes. 

A primeira ronda de negociações 

foi marcada para Nairobi, capi-

tal queniana, mas falhou devido à 

divulgação do evento, o que con-

trariava a natureza secreta que se 

pretendia para o processo negocial. 

O presidente da Conferência Epis-

copal da Itália declarou que se 

avançou depois na escolha das ins-

talações da Comunidade Sant´Egí-

dio, em Itália, para a realização das 

negociações. 

Foram dois anos de negociações 

que resultaram na assinatura do 

AGP a 4 de Outubro de 1992. 

Um dos requisitos da Renamo era 

a escolha de mediadores para servi-

rem de testemunhas de tudo quan-

to fosse assumido nas negociações. 

Foi assim, segundo conta, depois de 

vários debates, as partes optaram 

por transformar os facilitadores em 

mediadores. 

Para além de Matteo Zuppi, a 

equipa de mediadores era composta 

Andrea Riccardi, fundador da Co-

munidade Sant´Egídio, Mário Ra-

ffaelli, em representação do Gover-

no Italiano, por Jaime Gonçalves,  

em representação das confissões 

religiosas de Moçambique, e pelo 

próprio Matteo Zuppi.    

Um dos desafios de fundo que Zu-

ppi diz ter enfrentado nas nego-

ciações estava relacionado com o 

debate dos assuntos dentro das leis 

moçambicanas.

“A Renamo dizia que vocês (Go-

verno) são Governo de Maputo e 

da cidade e nós Governo do mato, 

do campo. Vocês têm uma Consti-

tuição e nós também a nossa Cons-

tituição. Havia o risco de em Roma 

ser feita uma nova Constituição, 

mas o Governo insistia que tem 

uma lei fundamental e parlamen-

to”, disse, acrescentado que levaram 

quase um ano a resolver o problema 

do preâmbulo do AGP. 

No entanto, disse que a solução 

encontrada foi de que os acordos, 

no âmbito das negociações, deviam 

ser feitos dentro das leis moçam-

bicanas, abrindo espaço para a sua 

revisão.

Comunidade Mahometa já tem novo líder

Salim Omar é o homem que se segue
a tomada de posse, Omar apelou à 

coesão dos membros em torno das 

causas, dos valores e dos propósitos 

da comunidade.  Comprometeu-se 

a respeitar as diferentes opiniões, 

iniciativas e contribuições dos 

membros quando feitos no interes-

se da colectividade.

A eleição de Salim Omar, cari-

nhosamente tratado por Chanya, 

coloca um ponto final ao clima de 

tensão que havia sido instalado na 

comunidade.  Omar sucede Saleem 

Karim na direcção da agremiação.

 A direcção Karim foi altamente 

criticada por não apresentar re-

latórios e contas referentes a 

sete exercícios financeiros, bem 

como por admitir membros que 

não reuniam requisitos.  Recor-

de-se que o Tribunal Judicial da 

Cidade de Maputo impugnou a 

realização das eleições naquela 

comunidade após uma queixa 

submetida por Salim Omar, de-

nunciando uma série de vícios. 

A direcção de Karim, há mais 

de 7 anos no poder, não tinha 

vontade de ceder a posição e fa-

lava-se de ameaças de morte a 

alguns integrantes da lista opo-

sitora, liderada por Salim Omar. Salim Omar

Dom Matteo Zuppi



SOCIEDADE 9Savana 19-08-2022 PUBLICIDADE

Introdução 

O Quadro Ambiental e Social (ESF) do Banco Mundial exige que os Mutuários 
(i.e. governos, ministérios e unidades de implementação de projeto) realizem 
a avaliação e gestão dos potenciais riscos e impactos sociais decorrentes de 

como crimes ou violência mais gerais. De acordo com o ESF, os Mutuários 
são obrigados a preparar Avaliações de Riscos de Segurança (ARSs) que 

usem essas avaliações para preparar Planos de Gestão de Segurança (PGS) 

À medida que o Banco Mundial aumenta seu apoio financeiro e técnico a mais 

avaliações de risco de segurança, conforme relevantes, se tornarão insumos 

operar em ambientes altamente inseguros e ser capaz de integrar medidas 

bem como nos planos de monitoria. 
Para providenciar assistência técnica aos Mutuários, com vista a realizar 
avaliações de risco e segurança de alta qualidade, o Banco Mundial solicita 

Tarefas e entregáveis 

O consultor selecionado deverá: 
a. Providenciar monitoria regular dos riscos de segurança e orientação para 
supervisão do projeto 

designados para o projeto, o consultor de segurança deve providenciar 

relatórios de segurança sobre as áreas de implementação do Projeto. Essas 
avaliações devem cobrir os riscos para a supervisão do Projeto pelo Banco 

b. Apoiar os Mutuários, suas unidades de Projeto e consultores na preparação 

de Segurança (PGSs). 

O consultor avaliará as ARSs preparadas e apresentadas pelos Mutuários, 

c. Providenciar treinamento conforme necessário ao Mutuário em avaliação 
e gestão de riscos de segurança, conforme aplicado de acordo com os 

partes interessadas em segurança (militares, policiais, actores não estatais, 

organizações juvenis etc.) que actuam nas áreas do Projecto, bem como 

funcionários de segurança, governo local e comunidades locais) sob a 

Critério de selecção 

2. Pelo menos 7 anos de experiência comprovada em uma função de gestão 

3. Pelo menos 3 anos de experiência de campo relacionada ao planeamento 

e elementos de segurança armada do Estado implantados no local, 

8. Experiência com o desenvolvimento e implementação de planos e 
procedimentos de gestão de riscos de segurança do Projecto abrangendo 

Duração: 

Como aplicar: 

Manifestação de Interesse (MdI) e envio de candidaturas: Para ser 

Apenas os candidatos pré-selecionados serão convidados para entrevista

Consultor de Gestão de Riscos de Segurança

Localização: baseado, dentro ou fora de Moçambique, com deslocações frequentes para região norte do país.
Prazo de submissão 31 Agosto 2022

Consultor de segurança para Projetos no Banco Mundial
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A 
falta de espaço para o li-

vre exercício do direito 

de reunião e manifesta-

ção contra os principais 

problemas da sociedade continua 

a posicionar-se como uma das 

grandes fragilidades que minam o 

campo democrático em Moçam-

bique, entendem juristas e acti-

vistas dos direitos humanos. 

 

Apesar de reconhecerem que a 

Constituição da República de Mo-

çambique (CRM) e a Lei nº 9/91 

de 11 Julho referente à liberdade de 

reunião e manifestação concedem 

suporte legal para a realização de 

reações sociais pacíficas, notam que 

continuam a verificar-se casos de 

violação daqueles direitos por parte 

do Estado. 

Os activistas observam que foi cria-

do um cenário legal complexo, que 

tenta normalizar a ideia de que as 

manifestações carecem de autoriza-

ção, sob o risco de haver uma dura 

repreensão por parte das autorida-

des policiais. 

Para os activistas e juristas, uma das 

soluções passa pela criação e apro-

vação de uma lei ordinária de acção 

popular, que seja capaz de garan-

tir que todos os cidadãos possam 

manifestar-se sempre que necessi-

tarem, sem que sejam reprimidos.

As observações foram feitas na 

última semana, num encontro de 

trabalho promovido pela organi-

zação moçambicana da sociedade 

civil, Centro para a Democracia e 

Desenvolvimento (CDD), tendo 

como objectivo uma reflexão de 

advocacia para a elaboração de uma 

lei específica de acção popular. 

O director-executivo do CDD, 

Adriano Nuvunga, explicou que o 

evento ocorre num ano em que se 

celebra 30 anos após o fim da guer-

ra civil e 28 anos desde que iniciou 

o exercício democrático no país, 

mas prevalecem várias restrições na 

vida dos cidadãos, principalmente, 

no tocante ao direito de livre ma-

nifestação. 

Considerou que as celebrações do 

exercício democrático não podem 

ser completamente assumidas, ten-

do em conta a repressão de direitos 

fundamentais no país, porque “não 

há democracia, se não se salvaguar-

da o direito à livre manifestação”. 

Explicou que aquele direito tem 

Apontam juristas e analistas

Acções populares não podem ser criminalizadas
Por Elias Nhaca

sido agredido em diversas ocasiões. 

“O exemplo mais recente é dos 

vendedores do Mercado do Peixe. 

Estão tristes, estão lesados. E que-

rem, à luz da Constituição da Re-

pública (CR), fazer uma manifes-

tação pacífica e livre, que obedece à 

lei”, enfatizou.

Os vendedores, prosseguiu, reuni-

ram todos os requisitos legalmente 

exigidos, mas a polícia travou a ma-

nifestação. 

De acordo com Adriano Nuvunga, 

o direito de manifestação está em 

pé de igualdade com os outros pre-

vistos na lei, sobretudo, porque ele 

está relacionado com a liberdade 

dos cidadãos. 

“Um pouco por todo o país, esta-

mos a receber reclamações, expo-

sições, cartas de comunidades que 

estão a perder as suas terras, que es-

tão a ver os seus direitos no âmbito 

dos reassentamentos a serem viola-

dos e querem se organizar e mover 

uma acção popular”, referiu

A acção popular, continuou, está 

prevista na CRM, mas a sua con-

cretização requer uma lei ordinária.

Por se constatar que os casos de re-

preensões de manifestações estão a 

multiplicar-se no país, Nuvunga diz 

ser urgente uma reflexão e melhoria 

do quadro legal para a salvaguarda 

deste direito fundamental.

Explicou que a complexidade no 

quadro legal foi observada quando, 

em 2021, o Tribunal Administra-

tivo (TA) reprovou a pretensão do 

Fundo de Monitória do Orçamen-

to (FMO), uma coligação de orga-

nizações da sociedade civil liderada 

pelo CDD, de realizar uma acção 

popular contra as portagens, sob o 

argumento de que a mesma não ti-

nha enquadramento.

Esta resposta do TA, disse Nuvun-

ga, despertou a necessidade de se 

avançar para a promoção, criação e 

aprovação de uma lei ordinária de 

acção popular.

Ressalvou que a necessidade de 

criar uma lei específica não é de 

hoje. Já houve um anteprojeto de 

lei em 2001, porém, o processo não 

foi avante. 

“Há medo de 
manifestações”
O advogado e activista de Direitos 

Humanos, João Nhampossa, nota 

que se percebe que há um trauma 

da parte dos órgãos de soberania 

em garantir o exercício de manifes-

tações, sobretudo, marchas. 

Nhampossa explicou que em Mo-

çambique a CR consagra o direi-

to de manifestação, acompanhada 

de uma lei específica, que regula o 

mesmo direito, assim como amparo 

institucional como a existência de 

tribunais, Ministério Público, Pro-

vedor de Justiça e Comissão Na-

cional dos Direitos Humanos, mas, 

ainda assim, lamenta que não seja 

permitido o exercício deste direito. 

Por outro lado, o advogado, Vicen-

te Manjate, considera o direito de 

manifestação como um dos mais 

básicos de que o cidadão pode dis-

por, sem o qual o indivíduo perde a 

sua liberdade.

Assinala que essa liberdade se per-

de quando se tenta cimentar a ideia 

de que esse direito deve ser auto-

rizado. 

No entanto, explica, não há ne-

nhum sustento legal que valide essa 

narrativa que tende a ser normali-

zada principalmente pela Polícia da 

República de Moçambique. 

Aliás, acrescentou, as únicas mani-

festações que não têm carecido de 

aprovação têm sido de organiza-

ções sociais filiadas ao partido no 

poder como a OJM (Organização 

da Juventude Moçambicana) e 

OMM (Organização da Mulher 

Moçambicana), cujo objectivo, 

muitas vezes, é saudar o Presidente 

da República ou o Governo. 

Mas, continuou, as manifestações 

que não visam saudar o executivo 

são proibidas de forma violenta, 

embora “nos termos do número 1 

do artigo 3 da lei de reunião e ma-

nifestação esteja claro, quando [se] 

refere que todos os cidadãos podem 

pacífica e livremente exercer o seu 

direito de reunião e manifestação 

sem dependência de qualquer au-

torização. 

Fora esta questão, o que se pede, 

sentenciou, são formalidades para 

a protecção pela polícia dos mani-

festantes. 

Por sua vez, o activista, Domingos 

do Rosário, explicou que a falta de 

uma lei de acção popular “facilita a 

tomada de muitas decisões discri-

cionárias para rejeitar e reprimir 

qualquer iniciativa ou exposição 

dos cidadãos de se manifestarem 

livremente”.

“Existe um vazio”
O jurista e activista de Direitos 

Humanos, Hermenegildo Cham-

bal, explicou que a discussão para 

a criação e aprovação de uma lei 

de acção popular se faz necessária 

no contexto moçambicano, porque 

existem mecanismos de interven-

ção pública pouco eficazes.

Chambal referiu que os meca-

nismos estão relacionados com “a 

questão da petição aos órgãos de 

soberania e da consulta pública. 

São mecanismos existentes na lei e 

que até resultam da própria cons-

tituição, mas são pouco eficazes 

para os interesses da colectividade”, 

disse. 

Numa intervenção subordinada ao 

tema: “Advocacia para aprovação 

de uma lei específica de acção po-

pular como mecanismo e protecção 

dos direitos humanos e do interesse 

publico”, a fonte referiu que a fal-

ta de uma lei robusta e rica abre 

espaço para que as instituições do 

Estado estejam constantemente a 

ser usadas para inviabilizar as ma-

nifestações. 

Uma lei da acção popular, no en-

tendimento da fonte, vai colmatar 

o vazio de que “a jurisprudência do 

TA se serve para inviabilizar elei-

ções de tutela da colectividade”.

A lei de acção popular, explicou, é 

um instrumento que salvaguarda o 

exercício da cidadania. 

Tendo este dispositivo legal, acres-

centou, haverá espaço para que os 

moçambicanos pensem e exerçam 

o direito democrático “não de uma 

forma superficial, mas robusta”. 

Mesmo reconhecendo que há pou-

cas possibilidades de se concre-

tizar, tendo em conta o contexto 

moçambicano, Chambal explicou 

que a lei deve assegurar e clarificar 

a posição do Ministério Público, 

concretamente, quanto à sua legiti-

midade activa. 

“O Ministério Público tem legiti-

midade em intentar ou fazer a defe-

sa dos interesses colectivos. Sucede 

que ao mesmo tempo, o MP tam-

bém é o advogado do Estado. Ele 

pode exercer a defesa do Estado, 

estando ele como réu numa acção 

em que um determinado grupo de 

pessoas intentou contra o Estado? 

Essa posição esquizofrênica deve 

ser resolvida”, apontou. 

Outra questão que deve ser acau-

telada, de acordo com a fonte, é a 

forma de actuação do juiz que vai 

gerir um conflito em que está em 

causa o interesse da colectividade. 

Sublinha que a sua gestão não pode 

ser similar  aos conflitos que envol-

vem pessoas singulares.  

Mas, não só. A fonte elucida que 

fora as questões ligadas ao meio 

ambiente, saúde pública e patrimô-

nio, há necessidade de se criar um 

horizonte legal capaz de assegurar 

condições para que a população 

possa manifestar-se por todas as 

causas possíveis, como, por exem-

plo, a moral e ética públicas, de 

modo a proteger o bem comum.

O aumento de casos de repressão de manifestações mina o espaço democrático em Moçambique, consideram 
activistas e juristas

Adriano Nuvunga – director-executivo 
do CDD

Hermenegildo Chambal – Jurista e 
activista social João Nhampossa – Advogado
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O uso de produtos de risco reduzido para o 
consumo de tabaco é um dos temas mais con-
troversos na actualidade, no debate que se 
trava entre a indústria de produção, por um 
lado, e especialistas em saúde pública e acti-
vistas anti-tabaco. 

Quando a indústria tabaqueira procura fazer 
uma transição para um mundo sem fumaça, 
especialistas continuam a recomendar mais 
cautela no uso dos novos produtos alternati-
vos ao cigarro. O cardiologista moçambicano 
Reginaldo Banze toma o exemplo do cigarro 
electrónico para argumentar que há, sem dú-
vidas, redução dos riscos associados à queima 
de tabaco, mas adverte que os produtos de ris-
co reduzido não são, ao todo, inofensivos.

Abandonar o cigarro e outros produtos que im-
plicam a queima de tabaco é uma das principais 
bandeiras do momento da indústria tabaqueira, 
em todo o mundo. A indústria está numa corrida 
sem precedentes para a disponibilização de dis-
positivos de risco reduzido, como alternativa. O 
seu argumento principal é de que o desejável é, as 
pessoas que fumam abandonar o hábito por com-
pleto e os não fumadores nunca iniciarem o vício. 
Mas defendem que para os que, por qualquer ra-
zão não conseguirem parar de fumar, então, os 
novos dispositivos constituem uma alternativa 
menos nociva à saúde.

Mas Banze insiste que do ponto de vista de saú-
de pública, a melhor solução é mesmo parar de 
fumar, principalmente para os fumantes que já de-
senvolveram algum tipo de doença associada ao 
consumo de tabaco.

De acordo com o médico afecto ao Hospital Cen-
tral de Maputo (HCM), naquela que é a maior uni-
dade sanitária do país, por exemplo, há cada vez 
mais fumantes que se apresentam com doenças 
associadas ao consumo de tabaco. Para essas 
pessoas, o especialista sempre deixa uma mensa-
gem vigorosa.

“Não há negociação. Têm de abandonar o tabaco. 
Não há uma alternativa, nem cigarro electrónico, 
nem nada (…). É abandono total e absoluto de 
tabaco, porque só um único cigarro já altera o 
funcionamento normal do organismo”, diz.

Admite, no entanto, que para os que não con-
seguirem para de fumar, comparativamente ao 
cigarro convencional, dispositivos como o cigar-
ro electrónico podem ajudar a reduzir o risco de 
doenças associadas ao consumo do tabaco, ainda 
que, no seu entendimento, esses dispositivos não 
sejam assim tão inócuos.

que, contrariamente ao tabaco, que tem cerca 
de sete mil substâncias nocivas, esses cigarros 
electrónicos também têm essas substâncias, só 
que não na mesma quantidade, no mesmo poder 
de destruição tal como é (a queima do) o tabaco”, 

“Não vale a pena pensarmos que os cigarros elec-
trónios são inofensivos. Não, não são inofensivos. 

Cardiologista recomenda cautela no uso de novos produtos alternativos 

Dispositivos electrónicos reduzem risco, mas não são inofensivos

Já há relatos de doenças, incluindo cardiovascula-
res, resultantes do consumo dessas substâncias 
que se pensa que são substitutos”, refere, defen-
dendo que as pessoas devem estar cientes disso.

“É preciso que as pessoas tenham a consciência 
de que o cigarro electrónico, sendo um substituto 
potencial do cigarro convencional, não está isento. 
A pessoa passa a consumir, mas com a consciência 
plena de que o risco não é zero. Então, há-de ser a 
decisão individual do individuo”, diz.

alguns fumantes usarem os novos produtos como 
via para reduzir o consumo ou mesmo para a ces-
sação de tabaco, o que, assinala, está errado do 
ponto de vista de saúde, porquanto existem subs-
tâncias e medicamentos próprios concebidos para 
quem quiser deixar o tabaco. 

Fumar é extremamente prejudicial 

Contrariamente aos produtos de risco reduzido, o 
consumo de tabaco, através da combustão, é das 
mais prejudiciais ingestões para o organismo hu-
mano. De acordo com Reginaldo Banze, a fumaça é 
um problema de saúde pública, tendo em conta as 
suas consequências nefastas. Segundo o médico 
cardiologista, as consequências vão desde doenças 
cancerígenas, sendo o mais comum o cancro do 
pulmão, até doenças cardiovasculares, com desta-
que para o Acidente Vascular Cerebral (AVC).

“As pessoas que consomem o tabaco têm um risco 
duas vezes mais (de desenvolver o AVC), quando 
comparamos com as pessoas que não consomem 
tabaco. E as pessoas que fumam também têm um 
risco entre 2 a 4 vezes mais de ter uma doen-

incluem doenças dos vasos, que podem terminar 
em ruptura e até morte, se não houver assistência 
médica imediata. 

Outras consequências ligadas ao consumo do ta-
baco passam pela alteração na função respiratória. 
“Além de cancro e doenças de coração, as pessoas 
podem ter, por exemplo, doença pulmonar destru-
tiva crónica que é, também consequência de con-
sumo de tabaco”, acrescenta a fonte, apontando, 

também, a diminuição da potência sexual para os 
homens.

Ainda mais quando, para se ter essas consequên-
cias, não é preciso ingerir grandes quantidades. “É 
claro que, à medida que o volume ou quantidade 
de cigarros vai aumentado, a chance também au-

alterações no organismo de um indivíduo”, alerta.

Banze anota que, contrariamente ao que sucedia 
há cerca de 20 anos, por exemplo, quando, ao ní-
vel do HCM, entrava, em média, um caso de AVC 
em cada três a quatro semanas, agora são cerca 
de três a quatro casos que dão entrada por dia, 
ainda que todos os casos não sejam exclusivamen-
te causados pelo consumo do tabaco. 

“Mas é preciso perceber que a associação de dife-
rentes factores de risco, nomeadamente tabaco, 
tensão alta, colesterol alta, obesidade, concorrem 
todos para o surgimento dessas doenças e geral-
mente esses factores andam todos juntos. Os in-
divíduos que consomem tabaco, por causa da das 
substâncias contidas no tabaco, o seu colesterol 

tabaco pode ser, por exemplo, um padrão de vida 
ligado a alguma sobrecarga e stress, que também 
contribui muito para as causas cardiovasculares. 
Então, esses factores todos concorrem para isso 
e o tabaco também está associado a casos de hi-
pertensão, que vêm subindo cada vez mais”, ex-
plica.

Dentre os elementos nocivos do tabaco, aponta 
o monóxido de carbono, que é um químico que 
compete com o oxigénio no organismo humano. 
“O monóxido de carbono interfere com a utilização 
do oxigénio dentro do organismo, razão pela qual 
as pessoas desenvolvem as doenças respiratórias 

-
nismo começa a se readaptar para lidar com uma 
situação de aparente escassez de oxigénio. Então, 
o coração tem de trabalhar mais rápido que é para 
aumentar a oferta de oxigénio. É assim que, logo 
depois de a pessoa fumar, o coração começa a ba-

Então, esse efeito cumulativo que se estabelece, 
de forma crónica, é responsável por grandes ma-
les, pela alteração na estrutura dos vasos que 
mais tarde vai criar placas de gordura, que podem 
causar os infartos no coração e o AVC”, descreve.

Como se não bastasse, os prejuízos não são res-
tritos aos consumidores activos. “Não. Há que ter 
em conta, também, o tabagismo passivo e hoje em 
dia pensa-se que até 600 mil mortes, à escala glo-
bal, podem ser resultantes do tabagismo passivo 
– pessoas que não fumam de forma activa, mas 
que são expostas ao tabaco dos que consomem”, 
avança.

A substância mais activa que os fumadores procu-
ram no cigarro é a nicotina, que é mais responsá-
vel pela criação do vício e da dependência. Acre-
dita-se, por isso, que os dispositivos alternativos 
podem oferecer este produto sem no entanto 
causar os menos danos à saúde que resultam do 
consumo do cigarro. 

Reginaldo Banze
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Dissidentes da Renamo criam RENAM – Democrática
Por Argunaldo Nhampossa

Com o alegado pretexto de 

falta de democracia interna, 

intolerância e ditadura ins-

talada por Ossufo Momade 

na liderança da Renamo, um grupo 

de dissidentes deste partido acaba 

de criar uma outra formação política 

denominada RENAM - Democráti-

co (RD).

O objectivo, segundo Vitano Singa-

no, um antigo membro da Comissão 

Política Nacional da perdiz, é resgatar 

os ideais de André Matsangaísse e 

Afonso Dhlakama, que supostamente 

foram abandonados pela actual lide-

rança.

É habitual que sempre que se apro-

ximam os pleitos eleitorais surjam 

novos partidos políticos, muitas vezes 

vistos como satélites do partido gover-

namental para fragilizar a oposição. 

Desta vez, é a Revolução Nacional 

Moçambicana – Democrática ou 

simplesmente RENAM – Democrá-

tica (RD) que foi, esta quarta-feira, 

publicamente apresentada. 

Vitano Singano, presidente interino 

do RD, foi quem deu a cara, apon-

tando que o partido foi fundado por 

dissidentes da Renamo insatisfeitos 

com a liderança de Ossufo Momade.  

Referiu que o nome RENAM - De-

mocrática é que melhor justifica e 

identifica os interesses do grupo fun-

dador, pois não podem perder de vista 

os ideais do partido de proveniência.  

Nega qualquer ligação com o partido 

Movimento apresenta-se publicamente em Maputo

no poder, apontando que a organi-

zação surge em resposta ao clima de 

ditadura prevalecente, intolerância e 

falta de democracia interna no seio da 

Renamo. 

Ninguém, de acordo com Singano, 

pensou um dia em destruir a Rena-

mo, mas a intolerância política e falta 

de abertura para o diálogo por parte 

de Ossufo Momade forçou alguns 

membros a criarem a nova formação 

política.

Disse que desde que Ossufo Momade 

ascendeu à presidência da Renamo, 

todo aquele que critica a liderança é 

considerado criminoso e seu inimigo. 

Ossufo é controlado pela 
Frelimo
Acusou Ossufo Momade de encetar 

perseguições contra os críticos e de 

ter sido um dos responsáveis pelo sur-

gimento da Junta Militar da Renamo, 

depois de ter isolado e negado dia-

logar com o falecido líder da facção 

dissidente, Mariano Nyongo. O líder 

da Junta Militar acabou sendo morto 

numa confrontação com as forças go-

vernamentais. 

Singano afirmou ainda que o dirigen-

te da Renamo é controlado pela lide-

rança da Frelimo.  

“Nós entendemos que num partido 

democrático, a liberdade de expressão, 

a crítica e auto-crítica são pilares para 

o seu desenvolvimento. Na Renamo, 

não temos esse direito de criticar e 

vivemos numa situação onde a lide-

rança se subordina à liderança da Fre-

limo”, disse.

Declarou que se recusa a estar numa 

casa onde o presidente dirige de for-

ma antidemocrática.

Singano, que diz ter sido chefe da 

mobilização da Liga Juvenil da Re-

namo de 1994 a 2009, critica ainda a 

forma como está a decorrer o DDR, 

considerando que está a deixar alguns 

elementos da antiga Junta Militar de 

fora do processo o que, no seu enten-

der, constitui um perigo para a paz.

Apontou que há 50 jovens antigos 

guerrilheiros da Junta Militar, que 

estão na base de Nhamiwa, no posto 

administrativo de Wonde, em Mani-

ca, que estão abandonados e ninguém 

quer saber da sua integração no DDR. 

Mas o que mais preocupa o dirigente 

interino da RD é a condição em que 

se encontram muitos militares abran-

gidos pelo DDR que ainda não estão 

a beneficiar das pensões prometidas. 

“A paz é um pilar de desenvolvimen-

to do país. Surgimos para contribuir 

para o progresso da nação e achamos 

que o desarmamento não se pode li-

mitar apenas na recolha de armas, é 

preciso desarmar as mentes, o que 

passa pela criação de condições para 

que levem uma vida digna”, disse.

Singano diz que a condição em que se 

encontram os guerrilheiros da Rena-

mo é prova inequívoca de que Ossufo 

Momade está a tirar dividendos com 

o DDR.

Avançou que após a apresentação 

pública do partido, os membros vão 

começar a dar a cara, o que passa pela 

apresentação de pedidos de desvincu-

lação da Renamo. 

É seu entender que a saída massiva 

de membros é a única forma que têm 

para isolar Ossufo Momade e deixá-

-lo apenas com as infra-estruturas 

do partido, destacando que já não é 

tempo de se usar armas para forçá-lo 

a abandonar a Renamo. 

Congresso em Satungira 
Para já, a RD tem ambições mínimas, 

que passam por integrar uma coli-

gação eleitoral de modo a participar 

nos próximos pleitos eleitorais. Trata-

-se da Coligação Eleitoral Afonso 

Dhlakama (CEAD), recentemente 

criada por Yacub Sibindy, presidente 

do PIMO.  

Sem avançar nomes disse que a 

CEAD é composta por partidos po-

líticos da oposição que se identificam 

com a causa de Dhlakama. 

A CEAD vai organizar em Novem-

bro próximo, em Satungira, Gorongo-

sa, o seu primeiro congresso visando 

eleger o presidente que vai conduzir 

a coligação para os próximos embates 

eleitorais. 

Desde a morte de Afonso Dhlakama, 

em 2018, a Renamo tem vivido sob 

crises.  

Mariano Nyongo foi um dos primei-

ros a não reconhecer a liderança de 

Ossufo Momade. 

Seguiu-se o antigo deputado Sandura 

Ambrósio, que negava subordinar- se 

à liderança do actual presidente.

Antes, Henriques Dhlakama, filho de 

Afonso Dhlakama, manifestou o in-

teresse de se candidatar à Presidência 

da República.

Vitano Singano - Presidente interino da RENAM Democrático
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Nos últimos anos, Moçambi-
que tem sido alvo de cons-
tantes actos de vandalização 
e destruição de bens públi-

cos, com maior enfoque para as infra

-estruturas de distribuição de energia 

eléctrica. Os supostos malfeitores da-

nificam equipamentos com objectivo 

de roubar componentes de cobre e 

de alumínio, que posteriormente são 

fundidos para fins comerciais. A sub-

tracção de cantoneiras das torres que 

suportam as Linhas de Transmissão, 

o roubo e furto de óleo dos transfor-

madores, a vandalização dos sistemas 

de contagem de electricidade, o furto 

de energia e as ligações clandestinas 

de energia eléctrica, estão igualmen-

te entre as acções criminosas que são 

desencadeadas contra o património 

da Electricidade de Moçambique 

(EDM).  No ano passado, a EDM 

registou 34.725 mil casos de roubo 

de energia tendo causado prejuízos na 

ordem de 7.2 mil milhões de meticais.   

No primeiro semestre de 2022 foram 

detidos, em todo o país, 52 indivíduos 

em conexão com os crimes de vanda-

lização de um total de 254 casos re-

gistados e que foram participados às 

autoridades policiais.  

No geral, a EDM não facturou cerca 

de 29% da energia distribuída no pe-

ríodo de 2018 até ao primeiro semestre 

de 2022, causando prejuízos na ordem 

dos USD 100 milhões americanos por 

ano.  

O país enfrenta enormes desafios para 

assegurar a produção, muito particu-

larmente, o fornecimento de energia 

eléctrica às populações, como requisito 

elementar para elevar a qualidade de 

vida, alavancar a produção e fazer Mo-

çambique crescer. 

O Estado, através da EDM gasta 

enormes somas em dinheiro para ad-

quirir material eléctrico, grande parte 

importado, para viabilizar a instalação, 

funcionamento e reposição de uma 

gama variada de acessórios. Ao lado 

desta realidade, que continua como um 

grande desafio para o Estado, depara-

mo-nos com um outro facto cada vez 

crescente e que atinge contornos cri-

minosos, o roubo de cabos eléctricos e 

a vandalização das infra-estruturas.

O assunto é tão preocupante que a 

EDM aventa a possibilidade da exis-

tência de redes de malfeitores devida-

mente organizadas, que se dedicam ao 

roubo e a comercialização dos mate-

riais de cobre e alumínio que susten-

tam as torres instaladas nas diversas li-

nhas da rede eléctrica da distribuidora 

nacional de energia.

Quando a EDM se refazia dos pre-

juízos causados pelo ciclone tropical 

“Gombe”, que em Março do presente 

ano assolou as regiões centro e norte 

do país e buscava soluções para o res-

tabelecimento da corrente eléctrica a 

cerca de 200 mil clientes, que ficaram 

às escuras devido a danificação das 

infra-estruturas, no distrito de Nicoa-

dala, província da Zambézia, Mateus 

Alfredo, desempregado de 21 anos, 

natural do distrito de Sussundega, 

província de Manica, aproveitava-se 

da interrupção da corrente e queda de 

postes para retirar cabos de alumínio 

para vender no mercado informal.

Na companhia de amigos, Mateus 

Alfredo retirou dezenas de metros de 

cabo e tencionava transportar até ao 

distrito de Caia, na província de Sofala 

para vender aos fabricantes de objectos 

de alumínio.

Sucede que, pelo caminho, o plano de 

Mateus foi frustrado, porque foi deti-

do no posto de controle da Polícia da 

República de Moçambique (PRM), 

instalado na localidade de Zero, dis-

trito de Mopeia, ainda na província da 

Zambézia.

Mateus Alfredo, que se fazia transpor-

tar numa viatura de transporte semi-

colectivo de passageiros, foi denun-

ciado pelos amigos, alegadamente por 

vingança por este ter violado os termos 

de contrato, visto que, em vez de ven-

der o produto roubado em Quelimane, 

preferiu, à revelia dos amigos, viajar até 

Caia, onde supostamente os ganhos 

seriam maiores.

Mateus Alfredo foi detido, acusado, 

pronunciado, julgado e condenado a 

três meses de prisão pela prática de 

crime de furto. Na realidade, o valor 

do produto furtado por Mateus exce-

dia 40 salários mínimos, contudo, o réu 

teve a sorte de ser condenado a pena 

de três meses convertíveis em multa, 

mas como não tinha capacidade finan-

ceira para ressarcir a justiça, cumpriu a 

pena na íntegra.

O reú foi punido como autor do cri-

me de furto por ter sido encontrado 

na posse de fios de alumínio e que no 

momento não conseguiu provar a sua 

proveniência lícita.

Hoje, em liberdade, Mateus Alfredo 

diz que está arrependido pelo acto e ja-

mais voltará a praticar. Para tal, aponta 

várias razões e frisa que para além de 

contas com a justiça, as infra-estrutu-

ras eléctricas representam um alto ris-

co e que até podem acabar com a vida 

da pessoa.

Frisou que, antes, não tinha a dimen-

são real dos seus actos, mas durante o 

julgamento apercebeu-se da gravidade 

do seu comportamento e da impor-

tância que a energia tem na vida das 

pessoas.    

Contudo, mesmo com a sua conde-

nação e posterior arrependimento, o 

comportamento de Mateus e amigos 

tardou o restabelecimento da energia 

eléctrica aos consumidores dependen-

tes da linha vandalizada e a reposição 

da corrente, encareceu os custos da 

EDM que se viu obrigado a colocar 

novos cabos. Parte do material que foi 

alocado para reparar o dano provocado 

por Mateus serviria para electrificar ou 

melhorar a qualidade de energia nou-

tras zonas.   

Segundo seus depoimentos, se o ne-

gócio tivesse corrido devidamente, 

conseguiria facturar cerca de cinco 

mil meticais, mas para a EDM repor 

o dano precisou de mais de 100 mil 

meticais, sem contar com despesas pe-

riféricas.   

Paz Salomão, desempregado de 34 

anos de idade, residente no bairro Zi-

linga, distrito de Boane, província de 

Maputo, também esteve detido em co-

nexão com o crime de roubo e vanda-

lização de infra-estruturas eléctricas.

Ao SAVANA, Paz Salomão contou 

que foi encontrado na posse de canto-

neiras usadas na construção de torres 

de alta tensão e de alguns metais pro-

duzidos à base de cobre. Estava para 

revender a uma empresa de sucata na 

zona de Beloluane, também no distrito 

do Boane.

Nega que tenha sido responsável pela 

vandalização de infra-estruturas eléc-

tricas e adquiriu o produto a terceiros 

cujo paradeiro desconhece. Como não 

conseguiu provar a proveniência do 

material em seu poder, foi detido e 

condenado a seis meses de prisão. 

Entretanto, como a pena era conver-

tível em multa, a família de Salomão 

juntou cerca de 350 mil meticais esti-

pulados pelo tribunal e foi restituído à 

liberdade.

Mateus Alfredo e Paz Salomão são 

ínfimas amostras de centenas de indi-

víduos envolvidos na vandalização de 

infra-estruturas eléctricas, provocando 

danos enormes à EDM e privando 

milhares de consumidores de corrente 

eléctrica incluindo as unidades produ-

tivas e sectores sensíveis como é o caso 

das unidades sanitárias. 

As penas aplicadas aos dois infracto-

res pelos crimes praticados se mostram 

longe de ressarcir os danos provocados.      

Por exemplo, no mercado formal, um 

quilómetro de cabo de alumínio cus-

ta cerca de 81 mil meticais enquanto 

o quilómetro de cabo de cobre deno-

minado VAV 4X95 mm, usado como 

alimentador de PTs, no mercado for-

mal está avaliado em 6.6 milhões de 

meticais.  

A retirada de uma peça de cantonei-

ra é capaz de desequilibrar e derrubar 

uma torre de alta tensão cujo custo de 

construção varia entre 350 mil a 3.2 

milhões de meticais, dependendo do 

nível da tensão. 

Paz Salomão contou que nas empresas 

de sucata vendem cada quilograma de 

cobre a 300 meticais enquanto cada 

quilograma de cantoneira paga-se 150 

meticais.

Frisou que, se não tivesse caído nas 

malhas das autoridades, com o pro-

duto em sua posse podia ter facturado 

cerca de 7.500 meticais. Na aquisição, 

a mercadoria em alusão custou-lhe 

cerca de 3.900 meticais.       

São valores ínfimos que não justificam 

o risco de vida que os infractores cor-

rem quando se fazem às infra-estrutu-

ras eléctricas, muitas vezes em tensão.

De Jeremias Penicela, chefe substitu-

to do Departamento de Prevenção e 

Combate a Vandalização de Infra-es-

truturas na EDM, o SAVANA soube 

que no primeiro semestre de 2022 fo-

ram detidos, em todo o país, 52 indi-

víduos em conexão com os crimes de 

vandalização.

Os detidos resultam de um total de 

254 casos registados e que foram par-

ticipadas às autoridades policiais.

Ainda no período em análise, a van-

dalização de infra-estruturas eléctricas 

criou prejuízos, à EDM, na ordem de 

21 milhões de meticais, valor suficien-

te para construção de uma linha capaz 

de ligar 1400 novos clientes.

Na lista dos prejuízos acima indicados, 

exclui-se a mega-operação policial 

que, em colaboração com a população, 

culminou com a apreensão de cerca de 

Práticas que minam iluminação do país  
25 toneladas de cobre retirados de PTs 

avaliados em mais de 300 milhões de 

meticais.            

Os fios de cobre retirados ilicitamen-

te da rede eléctrica da EDM tinham 

como destino a vizinha África do Sul. 

O material estava escondido num ar-

mazém, algures na província de Ma-

puto e, em conexão com o caso, foi 

até ao momento detido um indivíduo 

suspeito pela prática do crime. A van-

dalização deste material deixou cerca 

de 50 mil consumidores sem energia 

eléctrica. 

Em 2021, a EDM registou prejuízos 

na ordem de USD 16 milhões e a re-

posição deste equipamento, composto 

maioritariamente por cobre, poderia 

ser alocado para se efectivar 190 mil 

novas ligações desde sociais até eco-

nómicas.

Dados estatísticos da EDM indicam 

que, ao longo dos últimos três anos, 

as perdas por vandalização de equipa-

mentos e roubo de energia aumenta-

ram drasticamente. 

Trata-se de um problema, que no en-

tender de Gildo Marcelino, Presidente 

do Conselho de Administração (PCA) 

da EDM, impossibilita a empresa de 

expandir a rede pública de distribuição 

para mais famílias, num contexto em 

que, ainda há muita gente no país ain-

da sem luz.

Devido à procura e a alta do preço no 

mercado, o cobre tem liderado a lista 

dos materiais de preferência para mal-

feitores.

Dias Balate, do departamento de Pre-

venção e Combate a Vandalização de 

Infra-estruturas na EDM, conta que 

o principal mercado deste produto é 

a vizinha África do Sul onde foram 

identificadas três empresas de recicla-

gem de cobre.

Estas firmas segundo a nossa fonte, 

para o seu funcionamento pleno preci-

sam de 400 mil toneladas de cobre por 

ano e para conseguir responder as exi-

gências compram o produto de qual-

quer proveniência e, não se preocupa 

em aferir a sua licitude.

Por outro lado, segundo Balate, para 

atrair fornecedores, estas empresas pa-

gam preços sedutores.

“Estas empresas chegam a pagar cer-

ca de 300 randes (1200 meticais) por 

cada quilograma de cobre. Isso fez com 

parte das empresas de sucata, geridas 

Por Raul Senda 

Vandalização e roubo de energia 

por pessoas desonestas, apostassem 

neste negócio, visto que localmente, 

adquirem o quilo de cobre abaixo de 

500 meticais”, disse.

Sublinhou que não é só Moçambique 

que vive esta triste realidade. Do traba-

lho que o seu departamento tem feito 

com as instituições similares ao nível 

da SADC, as queixas são as mesmas. 

Grande parte do cobre apreendido dos 

infractores em muitos países da região 

tem como destino a vizinha África do 

Sul.

Depois de cobre segue o alumínio que 

é vendido internamente para alimen-

tar a indústria artesanal de objectos de 

alumínio como é o caso de quinquilha-

ria e utensílios domésticos.                   

Roubo de energia: o outro 
cancro
Nas principais áreas urbanas e periur-

banas, alguns residentes têm se envol-

vido em práticas de roubo de energia 

eléctrica através de alterações dos con-

tadores ou instalações eléctricas clan-

destinas. 

Para alguns consumidores, esta acti-

vidade é, em parte, uma resposta aos 

problemas de acessibilidade da tarifa 

de energia para os clientes domésticos. 

No entanto, estas práticas trazem 

enormes consequências para todo o 

sistema de energização, visto que cria 

um ciclo de auto-perpectuação de bai-

xo investimento e acesso a serviços de 

baixa qualidade. O roubo de electrici-

dade desestabiliza ainda mais as infra

-estruturas elétricas e reduz as receitas 

da EDM, prejudicando ainda mais a 

capacidade da empresa de manter a 

qualidade e o baixo custo de energia 

para os consumidores.

No nosso meio, o furto de energia con-

siste em os consumidores, com apoio 

de técnicos desonestos, puxarem a 

energia directamente da rede eléctrica 

da EDM sem a medição do consumo 

ou conhecimento da empresa distri-

buidora. São os conhecidos “gatos”. 

Outra forma de uso indevido de ener-

gia eléctrica é a fraude que é quando 

o consumidor rompe os lacres da sua 

mediação e manipula o seu relógio 

com o objectivo de reduzi-lo.

São actos que, no entender de espe-

cialistas da EDM, prejudicam a todos 

nós na medida em que, parte da ener-

gia furtada é dividida entre todos os 

outros consumidores, mesmo aqueles 

que são honestos e pagam suas contas 

em dia. 

Em média, a EDM não factura 29% 

da energia que produz, porque esta cai 

nas malhas ilegais. Estas cifras repre-

sentam perdas anuais na ordem dos 

USD 100 milhões, o suficiente para a 

empresa usar para ligar 158 mil novos 

clientes por ano, para além de melho-

rar a qualidade de energia através de 

modernização de equipamentos.

São situações preocupantes e que infe-

lizmente tende a crescer. 

Dados da EDM indicam que em 2018 

foram registados 21.754 casos de furtos 

de energia, o que originou prejuízos de 

mais de sete mil milhões de meticais.   

Em 2019 os casos subiram para 27.653 

com prejuízos na ordem de 6.9 mil 

milhões de meticais. No ano seguinte, 

os registos de casos de fraude e liga-

ções clandestinas caíram para 21.756, 

mas os danos financeiros aumenta-

ram para 7.4 mil milhões de meticais.  

No ano passado, os casos de uso in-

devido de energia voltaram a regis-

tar um incremento para 34.725 mil, 

o que originou danos financeiros na 

ordem dos 7.2 mil milhões de meti-

cais e de Janeiro a Junho do presente 

ano, nos registos da EDM consta-

va um total de 18.721 casos, e até ao 

primeiro trimestre de 2022, as que-

bras financeiras rondavam em tor-

no de 3.3 mil milhões de meticais.   

Dias Balate, não aceita a tese de que 

o custo de energia é que pode es-

tar por detrás do aumento de casos 

de uso ilegal de energia eléctrica na 

medida em que, nos trabalhos de fis-

calização que são feitos no terreno, 

verifica-se que há clientes de baixa 

renda que não recorrem a mecanismos 

fraudulentos para consumir a ener-

gia e, em contrapartida, há consumi-

dores de renda média e alta que usa 

energia eléctrica de forma indevida.

Ademais, explica Balate, não há pobre-

za que justifica a prática de um crime 

e as pessoas sabem muito bem disso.

O jurista analisa o fenómeno como 

Buscar alterativas para reverter o cenário  

Jeremias Penicela olha para a 

questão de vandalização de 

infra-estruturas eléctricas e 

roubo de energia com bas-

tante preocupação.

Sublinha que numa vertente uni-

versal, o roubo de energia tem a 

tendência de aumentar, entretanto, 

quando se analisa a questão numa 

vertente única de vandalização e 

roubo notam-se uma tendência de 

baixar.

Penicela explica que estas melho-

rias derivam de um conjunto de 

medidas que a EDM tomou em 

coordenação com outras entidades 

como a PRM, Serviço Nacional 

de Investigação Criminal (SER-

NIC) e a comunidade.

“Na verdade, o nosso grande po-

lícia é a comunidade. É junto a 

comunidade onde estão implan-

tadas as nossas infra-estruturas, é 

lá onde residem os malfeitores e 

grande parte do sucesso das nossas 

operações dependem da colabora-

ção da população”, disse.

Frisou que o roubo e a vandaliza-

ção da rede eléctrica têm impactos 

enormes no quotidiano da empre-

sa, assim como na sociedade no 

geral. Estes actos reduzem a recei-

ta da empresa, afectam a expansão 

da rede, diminuem a qualidade de 

fornecimento de energia eléctrica 

e comprometem os programas de 

electrificação universal até 2030. 

Realça que cada vandalização dei-

xa milhares de famílias sem ener-

gia eléctrica e para a sua reposição, 

a EDM é obrigada a fazer desvios 

de aplicação dos materiais que servi-

riam para electrificar outros agrega-

dos não abrangidos ainda pela rede.

Na componente vandalização, a pro-

víncia de Maputo aparece na frente, 

enquanto no roubo de energia estão 

as grandes cidades do país com maior 

enfoque para Maputo Cidade, Ma-

puto Província, Beira, Quelimane e 

Nampula.

Refere que a África do Sul é o mer-

cado preferencial para a venda de 

grande parte dos materiais roubados 

a EDM e, para reverter a situação, a 

empresa está a trabalhar com a Sou-

thern African Power Pool (SAPP) 

que é uma organização que lida com 

questões de energia eléctrica em to-

das vertentes na África Austral.

A EDM é membro juntamente com 

a TANESCO da Tanzania, ESCOM 

do Malawi, ZESA do Zimbabwe, 

NamPower da Namíbia, Eskom da Á 

Africa do Sul, ZESCO da Zambézia 

entre outras companhias.

É através da SAPP que, em coorde-

nação com os governos, está-se à bus-

ca de soluções para este mal que 

afecta a todos.

Há quem fala de envolvimento 

de técnicos da EDM nestes cri-

mes, mas o responsável substituto 

do Departamento de Prevenção e 

Combate à Vandalização de In-

fra-estruturas na EDM não con-

firma e justifica-se afirmando que 

no país existem várias escolas de 

formação profissional em electri-

cidade e nem todos são absolvi-

dos pela empresa. Por outro lado, 

existe empresas especializadas que 

prestam serviços a EDM cujos 

trabalhadores não têm nenhum 

vínculo contratual com a empresa.

“Não são só pessoas ligadas à 

EDM que dominam o sector de 

electricidade. Há muito mais pes-

soas que trabalham para a EDM, 

no entanto, não têm ligação com 

a empresa, e nessas pessoas pode 

aparecer desonestos que usam o 

seu conhecimento para a prática 

de actos ilícitos”, iliba-se.      

A Lei nº 21/97, de 1 de Outubro, 

Lei da Lei da Electricidade, em 

vigor neste momento, prevê pena 

de prisão aos envolvidos nos cri-

mes de furto de energia e em liga-

ções clandestinas.

Segundo Penicela, o furto de ener-

gia e a vandalização do equipa-

mento eléctrico, são punidos com 

penas de prisão, mas ao se deter-

minar a prisão de todas pessoas 

envolvidas no furto de energia não 

haveria prisões para alojar tantos 

infractores, mas a empresa não 

deixa de sancionar.

efeito de contágio, na medida em que 

quando alguém consegue fazer ma-

nobras fraudulentas no seu contador 

e paga um valor abaixo daquilo que 

consome, conta ao amigo, primo ou 

irmão da igreja e este também segue o 

mesmo caminho.Fo
to
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Dias Balate 

Jeremias Penicela
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Resumo do Destaque Rural N° 183
PACOTE DE MEDIDAS PARA O ESTÍMULO DA ECONOMIA?

João Mosca
16 de Agosto de 2022

Para uma leitura do texto veja em: 
https://omrmz.org/destaque_rural/dr-183-pacote-de-medidas-para-o-

estimulo-da-economia/

RESUMO
Este texto tem dois objectivos centrais são: (1) avaliar em que medida as 
medidas contribuem para a contenção/redução do custo de vida; e, (2) observar 
se as medidas estimulam a recuperação económica.
O autor conclui que uma parte das medidas não são inovadoras, já existiam, mas 
com limitada implementação e deveriam ser funções permanentes do Governo, 

sociais e económicas do Estado. Sendo que muitas das medidas necessitam 
ser legisladas, quando teremos os instrumentos legais que permitam a sua 
implementação?
As medidas anunciadas, não reduzem a tendência do aumento do custo de vida, 

rural. Um minoritário do sector empresarial é abrangido positivamente, 

maior oferta de bens, sobretudo de alimentos, para o mercado interno, em mais 
investimento e emprego, e em melhor ambiente de negócios. 
Este pacote de medidas, reproduz o modelo de desenvolvimento do país, que 

económicas, exclusivista, criador de mais pobreza e desigualdades sociais e 
territoriais.
Seria interessante que o Governo aceitasse, dentro de cerca de um ano, 

anunciadas.

Resumo do Destaque Rural N° 184
INFLAÇÃO 2022: “UCRÂNIA” E POLÍTICAS INTERNAS 

CONTRAPRODUCENTES

João Mosca

16 de Agosto de 2022

Para uma leitura do texto veja em: 

internas-contraproducentes/

RESUMO

Moçambique, sobre a sua natureza, intensidade e consequências económicas e 
sociais. Apresenta também uma apreciação do autor sobre as políticas monetária 

natureza global/importada, devido à crise provocada na economia e nos mercados 
internacionais, e que é agravada internamente por políticas contraproducentes do 

estrutural e inercial. O caso recente da guerra na Ucrânia e a crise, iniciada 

economia moçambicana aos choques económicos externos e aos choques 
climáticos. 

alimentar, continuam como consumidores líquidos de alimentos. Dado que a 

produzidos por outros sectores ou importados, agravam-se os sacrifícios dos mais 

produtiva do sector agrário e, em particular, da produção alimentar

Mais uma eleição, mais 

uma contestação do 

veterano político da 

oposição queniana 

Raila Odinga. É a segunda vez 

que rejeita a derrota, das cinco 

ocasiões em que concorreu às 

presidenciais e perdeu em to-

das, segundo os resultados ofi-

ciais.

Aos 77 anos, Odinga sai vencido 

por William Ruto, vice-presi-

dente cessante do Quénia.

O escrutínio foi “nulo e de ne-

nhum efeito”, disse na segunda-

-feira o líder da oposição, con-

siderando ainda que as eleições 

“não elegeram nem um vencedor, 

legalmente, nem um presidente”.

No repúdio do desfecho, que vai 

contestar na justiça, Raila Odin-

ga não está sozinho.

Odinga acusou o presidente da 

comissão eleitoral, Wafula Che-

bukati, de desrespeito flagrante 

da Constituição.

“Rejeitamos totalmente e sem 

reservas os resultados das elei-

ções”, afirmou, falando para 

Quénia

Raila Odinga volta a rejeitar resultados

os seus apoiantes na capital do 

Quénia, Nairobi.

O líder da oposição queniana 

não está sozinho na sua posição. 

Quatro dos sete membros da co-

missão eleitoral recusaram apro-

var os resultados anunciados na 

segunda-feira.

Falando em conferência de im-

prensa, os quatro membros acu-

saram Wafula Chebukati de os 

ignorar e anunciar resultados 

que “são matematicamente ab-

surdos e contra a lógica”.

Juliana Cherera, vice-presidente 

da comissão, enfatizou que os 

resultados anunciados pelo pre-

sidente são totalmente descabi-

dos, porque o somatório da vo-

tação dá 100,01%.

Raila Odinga acusou Wafula 

Chebukati de impunidade gros-

seira na forma como conduziu o 

processo eleitoral, assegurando 

que a sua equipa vai seguir todas 

as opções legais.

Qualificou a proclamação dos 

resultados um grande recuo para 

a democracia queniana, avisando 

para o risco de uma crise polí-

tica.

O veterano político acusou o 

presidente da comissão eleitoral 

de agir contra a lei, ao anunciar 

os resultados sem o apoio dos 

outros membros da comissão. 

Mas Musalia Mdavadi, um alia-

do de William Ruto, disse à BBC 

Focus on Africa que os comis-

sários devem apenas coligir os 

resultados, mas não anunciá-los.

Esta é uma questão controverti-

da que terá de ser decidida em 

tribunal.

Raila Odinga elogiou o heroís-

mo dos membros da comissão 

eleitoral que se distanciaram do 

presidente do órgão.

“À maioria da comissão elei-

toral que resistiram à intimi-

dação e à conduta ilegal de 

Chebukati, estamos orgulhosos 

deles e pedimos-lhes para que 

não tenham medo. Os que-

nianos estão com eles”, frisou.

Vou respeitar os tribunais
Reagindo à contestação do seu 

adversário, William Ruto quali-

ficou a posição dos comissários 

contestatários como “um espetá-

culo marginal”, mas garantiu que 

vai respeitar o processo legal.

Ruto apelou à unidade, compro-

metendo-se em ser um presi-

dente para todos no futuro.

As eleições da semana passada 

foram, no geral, pacíficas, e a 

comissão eleitoral foi largamen-

te elogiada por ter conduzido o 

processo de forma transparen-

te, divulgando os resultados das 

mais de 46 mil mesas de voto na 

sua página web.

Apesar dessa avaliação, foram 

registadas escaramuças nos cen-

tros de contagem de voto, depois 

de apoiantes de Raila Odinga 

terem acusado a comissão elei-

toral de invalidar votos e tenta-

rem travar Wafula Chebukati de 

anunciar os resultados finais.

Na sequência das zaragatas, três 

agentes eleitorais foram feridos, 

mas o país voltou à calma.

Raila Odinga
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Cartoon
EDITORIAL
Os contornos 
do dinheiro ilícito

Um estudo recentemente realizado chegou à conclusão de 

que a economia moçambicana absorvia anualmente cerca de 

USD 700 milhões como resultado do tráfico de drogas. 

Este não era o valor bruto, mas representava o somatório do 

negócio marginal de narcóticos que se realizava no país, assim como 

o valor que era pago nos vários esquemas de intermediação, paga-

mento de subornos e lucros resultantes do tráfico.

O mesmo estudo considerava que com um valor de cerca de USD 

20 milhões por tonelada, a heroína era provavelmente o maior ou o 

segundo maior produto de exportação de Moçambique, depois do 

carvão mineral. 

Segundo o relatório, a heroína é transportada do Paquistão e de ou-

tros países asiáticos por pirogas até pontos pré-determinados ao lon-

go da costa moçambicana, de onde é recolhida e transportada por 

estrada até à África do Sul, que é o destino final para parte signifi-

cativa do produto, mas que também funciona como entreposto para 

transações mais volumosas destinadas à Europa.

As autoridades moçambicanas nunca comentaram sobre esse relató-

rio, mas desde há anos que deixou de ser segredo a reputação de Mo-

çambique como um importante corredor de trânsito para drogas ilíci-

tas. A preocupação quanto ao crescente uso de drogas, principalmente 

entre a população mais jovem, é o reflexo do aumento significativo 

da sua circulação no mercado moçambicano, incluindo ao nível das 

escolas. Há cada vez mais famílias a caírem na desgraça de terem que 

cuidar de filhos ou outros parentes colhidos no circuito do consumo 

de drogas. Isso, se não acontecer o pior de terem que os perder ainda 

em tenra idade. Trata-se, de facto, de uma epidemia da pior espé-

cie, e que urge combater com todos os meios possíveis e necessários.

Há razões suficientes para acreditar que parte dos proventos do trá-

fico de drogas tem estado a financiar as actividades dos grupos terro-

ristas que actuam em Cabo Delgado, ou que possivelmente a própria 

guerra tenha sido engendrada para facilitar o negócio.

O último relatório do Gabinete de Informação Financeira (GIFIM), 

aprovado na última Terça-Feira pelo Conselho de Ministros, revela 

que mais de 62 biliões de meticais foram registados como de pro-

veniência suspeita, o que revela a magnitude do dinheiro ilícito em 

circulação na economia moçambicana.

Dinheiro ilícito resulta geralmente de actividades também ilícitas, e 

funciona, na maioria dos casos, para financiar acções lesivas ao in-

teresse da maioria. Para além das drogas, contribuem também para 

gerar dinheiro sujo a migração ilegal, o tráfico de armas e a venda de 

seres ou órgãos humanos.

O relatório do GIFIM salienta que o elevado nível de economia in-

formal, com transacções a serem preferidas em dinheiro vivo, aumen-

ta a vulnerabilidade ao branqueamento de capitais e financiamento ao 

terrorismo. Os sectores mais visados, refere o relatório, são os da com-

pra e venda de viaturas, intermediação imobiliária e o garimpo ilegal.

Mas não é só nestas áreas. A proliferação de estabelecimentos co-

merciais, dedicados à venda de todo o tipo de mercadorias, e que não 

aceitam outra forma de pagamento senão cash, é algo que ocorre à 

luz do dia e à vista de todos, incluindo das autoridades. A  primeira 

ideia que se tem sobre este tipo de práticas é que elas constituem uma 

fuga ao fisco. Mas, por debaixo da superfície, também podem servir 

para encobrir outros actos mais graves, não permitidos por lei. Isto 

tudo para não falar de estabelecimentos comerciais cuja actividade 

principal não é o comércio, mas sim o câmbio de moeda. O dinheiro 

resultante destas transações raramente encontra o seu caminho para 

o sistema financeiro nacional. O que se faz com ele? É uma grande 

incógnita. 

O que se torna mais inquietante é que tudo isto acontece com o co-

nhecimento e cumplicidade aqueles a quem cabe a responsabilidade 

oficial de impedir que estas práticas ocorram.

O Estado tem à sua disposição todos os mecanismos e instrumentos 

de coação e de regulamentação, mas não os usa para se proteger. Em 

alguns casos, são os seus próprios agentes que se tornam coniventes 

em relação a práticas que colocam em perigo a sua própria estabili-

dade e segurança.

,

Pedro Mucavel morreu fulmi-

nado por uma paragem car-

díaca, momentos depois de 

ter recebido o seu diploma de 

licenciatura em Antropologia. 

Tinha 61 anos e preparava-se para 

passar a reforma de forma tranquila. 

A sua vida profissional tinha se inicia-

do muito cedo, quando aos 16 anos fez 

parte do grupo de finalistas da 9ª clas-

se, seleccionados para frequentar um 

curso de dois anos para os habilitar a 

serem professores de nível primário. 

Depois disso foi colocado como efec-

tivo, longe da família, amigos e noiva, 

no distrito de Milange, na província 

da Zambézia. Era a todos os títulos 

a entrada num ciclo completamente 

novo de vida.

Os primeiros anos, tirando as atribu-

lações próprias de quem tem que fazer 

omeletas sem ovos, ou seja, dar aulas 

a alunos sentados no chão ou deita-

dos de barriga para aprenderem a ler, 

escrever e fazer contas sem cadernos, 

sem livros, nem canetas, professores 

sem praticamente nenhum material 

de apoio, sem notícias da família e 

com salários que chegavam quando 

chegavam. 

Mesmo assim, podia considerar isso 

um paraíso quando comparado com 

os tempos que se viveram quando a 

guerra civil chegou ao distrito.

Foram inúmeras as noites passadas 

nas trincheiras abertas entre as ma-

chambas e as matas, as aulas dadas sob 

a incerteza de um ataque iminente e 

tudo o que dizia respeito a vida quoti-

diana para não falar do futuro, porque 

esse vocábulo tinha perdido sentido.

Quando a situação atingiu o ponto 

de insustentabilidade, Pedro Mucavel 

assim como outros quadros de outras 

áreas de trabalho foram transferidos 

compulsivamente pelos meios possí-

veis até Quelimane.

Foram mais alguns meses de penúria e 

incerteza até que conseguiu regressar a 

Maputo já iam passados 14 anos. 

Pedro Mucavel teve como destino 

uma cadeira e uma secretária, como 

investigador na área de educação no 

Ministério, lugar no qual estaria con-

denado a morrer como ilustre desco-

nhecido, um funcionário apagado até 

que a reforma o levasse.

Foi quando esta perspectiva se lhe tor-

nou mais tangível que decidiu ir à luta.

Porque se entrasse para a reforma com 

as habilitações e categoria profissional 

em que se encontrava, seria o mes-

mo que lhe atirarem um banco e um 

chapéu de palha para se sentar numa 

esquina qualquer da cidade a pedir 

esmola. 

Decidiu voltar aos bancos da esco-

la já não como professor, mas como 

estudante. Fez o ensino pré-univer-

sitário, conseguiu lugar na faculdade 

de antropologia e quatro anos depois, 

embora com nota mínima, fez parte 

dos que iriam merecer o seu diploma 

como licenciados.

A perspectiva de Pedro Mucavel era 

obviamente lutar, imediatamente, para 

que o reclassificassem, colocando-o 

num patamar de acordo com as suas 

habilitações e tempo de serviço, o que 

lhe garantiria uma pensão de reforma 

senão gorda, pelo menos tranquila.

Sentado no banco dos que estavam a 

espera naquela manhã de receber o seu 

diploma, Pedro Macavel reviu mental-

mente e muito rapidamente os últi-

mos seis anos de noites mal dormidas, 

de dinheiros emprestados em dívidas 

que lhe custavam os olhos da cara para 

sanar a fim de garantir o pagamento 

das propinas, dos livros, do transporte 

e das não raras humilhações e sapos 

vivos, que teve que engolir para con-

seguir chegar ao ponto onde tinha 

chegado. E uma onda de comoção co-

meçou a envolvê-lo à medida que se 

aproximava o momento em que seria 

chamado para receber o seu canudo, 

que era afinal o seu passaporte, final-

mente, para um futuro de paz, segu-

rança e tranquilidade.

A sua reforma iria começar mais dias, 

menos dias, um ano depois quando 

completasse 62.

Poderia ter lutado para entrar para re-

forma não pela idade, mas pelo tempo 

de serviço o que lhe permitiria passar 

a essa situação muito antes de atingir 

62 anos.

Mas acontecia que os anos que tinha 

dado como professor em Milange 

foram dados como perdidos, por não 

poder juntar documentação suficiente 

que provasse a sua efectividade. Mas 

isso já não lhe importava ia receber 

o diploma, era licenciado e era como 

doutor em Antropologia que iria 

passar a reforma. O seu coração não 

aguentou com tanta felicidade, Pedro 

Mucavel morreu nos braços da mulher 

que o abraçou para lhe dar os parabéns 

ele ainda com diploma na mão por ter 

conseguido vencer a sua última bata-

lha. 

Um mergulho no vazio
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Quando as Nações Unidas 

foram edificadas a partir 

dos escombros da Segunda 

Guerra Mundial, teria sido 

inconcebível que alguém como eu 

- um jovem, negro e gay, utilizador 

de cadeira de rodas - fosse consi-

derado para um emprego de alto 

nível na organização. Portanto, é 

um testemunho impressionante 

da distância que a humanidade 

percorreu desde 1945 o facto de 

eu estar entre os candidatos que a 

ONU considerará para suceder a 

Michelle Bachelet quando ela dei-

xar o cargo no próximo mês como 

Alta-Comissária das Nações Uni-

das para os Direitos Humanos.

Se for selecionado, serei o funcio-

nário público internacional de mais 

alto escalão com deficiência desde 

a fundação da ONU. Esta seria 

uma vitória histórica para 1,3 mil 

milhões de pessoas com deficiência 

que, segundo a ONU, compõem o 

maior grupo minoritário do mundo.

A Convenção da ONU sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiên-

cia, assinada em 2007, tem ajudado 

a promover a inclusão em todos os 

sectores. Mas ver alguém numa ca-

deira de rodas numa posição de po-

der ainda é bastante invulgar. Em 

muitas partes do mundo hoje, o ros-

to do ostracismo ainda é o de uma 

criança deficiente de pele escura..

Eu poderia facilmente ter sido 

aquela criança. Mas poderia di-

Direitos Humanos sem obstáculos
Por Eddie Ndopu*

zer que a minha experiência como 

defensor dos Direitos Humanos 

começou aos seis anos de idade, 

quando - com lágrimas a escorrer 

pela cara - disse à minha mãe: “Eu 

quero ir prá escola”.

A vida de uma criança numa cadei-

ra de rodas na Namíbia, onde passei 

os primeiros 9 anos da minha vida, 

é muitas vezes extremamente limi-

tada, como o é em grande parte do 

mundo em desenvolvimento. Se-

gundo a ONU, 90-98% das crianças 

com deficiência no Sul Global não 

têm a oportunidade de ir à escola.

Na época, de facto, eu estava a con-

trariar as estatísticas simplesmente 

por estar vivo. Aos 2 anos de idade, 

fui diagnosticado com atrofia mus-

cular espinal, doença degenerativa 

mortal que ataca o sistema nervoso. 

Os médicos disseram à minha mãe 

que eu provavelmente não viveria 

para ver o meu quinto aniversário. 

Estou com 31 anos hoje.

A minha mãe, que secou as lágri-

mas dos meus olhos, estava deter-

minada. Ela encontrou uma escola 

disposta a aceitar-me. No meu pri-

meiro dia, fui colocado no fundo da 

sala de aula. Ficou claro que espe-

ravam pouco de mim. Eu espantei 

a professora ao escrever o meu pró-

prio nome - algo que a maioria das 

outras crianças não conseguia fazer. 

Um sorriso espalhou-se pelo rosto 

dela. Ela viu que eu poderia apren-

der da mesma maneira, ou talvez 

até mais depressa, que os outros.

Essa experiência ensinou-me a ter 

expectativas, independentemente 

dos obstáculos no meu caminho. 

A minha candidatura para suce-

der a Bachelet procura ultrapassar 

os limites do possível, não só para 

pessoas com deficiência, mas para 

qualquer pessoa que já se sentiu 

desvalorizada, subestimada e mar-

ginalizada.

Se for selecionado, serei o líder mais 

jovem ao nível da liderança princi-

pal. A ONU muitas vezes enfatiza 

a importância de envolver os jovens, 

dada a nossa participação no futu-

ro. E, no entanto, somos um gru-

po demográfico não-representado 

na instituição. A selecção de uma 

liderança jovem para esta posição 

daria novo impulso e autoridade 

ao trabalho do Alto-Comissário da 

ONU.

Conseguir Direitos Humanos para 

todos parece muitas vezes um ob-

jectivo impossível, especialmente 

agora, quando tudo parece impos-

sível. Como Nelson Mandela enfa-

tizou, parece sempre impossível até 

que seja feito.

Eu tive de me lembrar dessas pala-

vras há algum tempo, quando ainda 

estava na Amnistia Internacional 

e tinha o mandato impossível de 

reunir dois grupos conhecidos por 

desconfiarem um do outro: líderes 

empresariais e defensores dos Di-

reitos Humanos. Eu convenci-os 

a ouvirem-se uns aos outros como 

parte de uma campanha para res-

ponsabilizar as indústrias extrativas 

pelas violações de Direitos Huma-

nos em África.

Num momento em que o mundo 

está cada vez mais fraturado e pa-

rece que simplesmente deixámos de 

nos ouvir uns aos outros, acho que 

o escritório do Alto-Comissariado 

das Nações Unidas para os Direi-

tos Humanos está qualificado para 

enfrentar os desafios mais urgentes 

dos nossos dias. Pela primeira vez 

desde 2001, a maioria da popu-

lação mundial vive sob governos 

não-democráticos e violadores de 

direitos. Enfrentamos um nacio-

nalismo intensificado, uma crise 

económica emergente e uma pan-

demia global - uma crise de saúde 

que muitos governos enfrentaram 

reivindicando poderes de emergên-

cia e adotando restrições que mui-

tas vezes violam direitos. E, claro, 

os conflitos na Ucrânia, no Sahel, 

em Mianmar e numa série de ou-

tros lugares criam as suas próprias 

preocupações significativas sobre 

direitos.

Pela primeira vez desde 2001, a 

maioria da população mundial vive 

sob governos não-democráticos e 

violadores de direitos.

O Alto-Comissariado da ONU 

desempenha um papel crucial em 

tempos como estes, servindo como 

um farol para os princípios dos 

Direitos Humanos e defendendo 

aqueles que corajosamente se pro-

nunciam quando veem violações 

em todo o mundo. Como vem di-

zendo o secretário-geral da ONU, 

António Guterres, os Direitos Hu-

manos sustentam “todo o sistema 

da ONU. (Eles) são essenciais para 

abordar as causas e os impactos 

amplos de todas as crises complexas 

e para construir sociedades susten-

táveis, seguras e pacíficas”.

Se o secretário-geral me selecionar 

para esse cargo, o meu trabalho será 

identificar e expor as violações de 

direitos de modo incansável, inde-

pendentemente dos interesses po-

derosos que estejam no caminho, 

e envolver-me com os defensores 

da sociedade civil para tornar o tra-

balho da ONU mais participativo 

e mais relevante para impulsionar 

mudanças.

Eu sou, reconhecidamente, um 

candidato fora da caixa para este 

cargo - uma escolha impossível, 

poderão dizer. Mas acredito, em es-

pecial nestes tempos, que um pen-

samento novo, uma energia nova e 

a capacidade de ver como superar 

barreiras aparentemente impossí-

veis são exatamente o que o mundo 

precisa.

*Ativista de Direitos Humanos, é 
um defensor dos Objectivos de De-
senvolvimento Sustentável jun-
to do secretário-geral da ONU.
© Project Syndicate, 2022.

Não há democracias 

plurais sem possibi-

lidade de escolha. O 

que se passa em Fran-

ça, em Itália ou nos Estados 

Unidos, onde a escolha dos 

moderados se vai afunilando 

enquanto a viabilidade dos 

radicais cresce, é uma negação 

da democracia. E, em grande 

parte, isso é culpa dos demo-

cratas 

As eleições francesas parecem 

ter sido há um século e esta-

rem resolvidas com a derrota 

de Le Pen, nas presidenciais, 

e de Mélenchon nas legislati-

vas; as mid-terms americanas 

parecem uma questão distante, 

num país que está em perma-

nente campanha eleitoral; e 

as eleições italianas parecem 

apenas mais um episódio na 

opereta que é a política daque-

le país. E, no entanto, as três 

refletem o mesmo drama: a 

falta de alternativas. A maior 

contradição democrática é 

não haver escolha. E é o que, 

de uma forma ou de outra, se 

passa nestes três países. 

Na semana seguinte à segunda 

volta das eleições presiden-

Democracias de partido único
Por Henrique Burnay*

ciais francesas, duas das principais 

publicações descreviam as tarefas 

que, reeleito, se impunham a Em-

manuel Macron. Para o assumida-

mente social-democrata L’Obs, o 

Presidente teria de cumprir a pro-

messa de dialogar mais, resolver a 

conflitualidade gerada pelas suas 

políticas sociais, nomeadamente 

a proposta de aumento da idade 

de reforma, e ser verdadeiramente 

ecologista. Para o Figaro, o jor-

nal tradicional do centro-direita, 

Macron tinha de finalmente levar 

a cabo as reformas que tinha co-

meçado e não tinha conseguido ou 

querido concluir, nomeadamente a 

da idade da reforma (tentar chegar 

aos 65!). 

Que um jornal de esquerda e um 

de direita tenha opiniões diame-

tralmente opostas sobre o que 

devem ser as prioridades de um 

Presidente não é nada de extraor-

dinário. O que há de relevante 

aqui é que tanto uma como a ou-

tra publicação tinham preferido 

a eleição de Macron a qualquer 

outro candidato viável (no Figaro 

ter-se-ia desejado Valérie Pécresse, 

a candidata dos Republicans, o ve-

lho partido da direita democrática 

francesa, mas Pécresse não tinha, 

nem teve, hipóteses de ser eleita). 

O facto de um jornal de centro 

direita e um de centro esquer-

da desejarem a vitória do mesmo 

candidato é o primeiro sinal de 

que alguma coisa está mal na de-

mocracia. A consequência é que, 

esperando ambos coisas diferentes 

do Presidente, obviamente algum 

sairá desiludido. Ou, mais prova-

velmente, os dois. E quem diz os 

jornais diz, obviamente, os eleito-

res. 

Nos Estados Unidos da América, 

a ala trumpista terá ganho a maio-

ria das eleições primárias entre os 

Republicanos, deixando os mo-

derados (no caso, de direita) sem 

alternativas. Ou votam nos Demo-

cratas (quando os Democratas não 

escolheram os seus próprios radi-

cais) ou não votam coisa nenhuma. 

(Depois do que já se sabe sobre o 

final da presidência Trump, não é 

possível defender o ex-Presidente 

americano e os seus apoiantes sem 

ser por absoluta e obscena cegueira 

partidária.)

Em Itália, a fragmentação e con-

tradição dos vários partidos neces-

sários para governar levou Mario 

Draghi à liderança do Governo 

sem que tivesse ido a votos. Era a 

única opção razoavelmente con-

sensual. Que durou pouco. E, mais 

uma vez, nas próximas eleições 

legislativas as alternativas são re-

duzidas, ou mesmo nenhumas. Se 

a direita tiver maioria, o país de-

verá ser governado pelos Irmãos 

de Itália, de Giorgia Meloni, que 

se apresenta menos radical do que 

já foi mas, ainda assim, continua 

a ser vagamente racista, iliberal e, 

em geral, distante da tradição da 

direita moderada e alinhada com 

a agenda anti-woke da direita ob-

cecada com a esquerda radical. À 

esquerda, os desentendimentos 

são tantos que não parece possível 

qualquer acordo útil e coerente. 

É verdade que cada um destes ca-

sos tem a sua história específica e é 

evidente que, se o populismo e os 

radicalismos são a grande ameaça 

à democracia, a solução passa por 

chegar a estes eleitores de outra 

maneira (já que anulá-los não é 

uma opção). E é aqui que entra 

a culpa dos moderados. De cada 

vez que um partido ou político do 

grande centro (do arco democrá-

tico, ou do sistema, como quise-

rem) deslegitima os seus oposito-

res do espaço democrático, está a 

contribuir para a polarização que 

diz querer evitar. De cada vez 

que se diz que “eles são todos 

iguais”, que se ignoram as di-

ferenças entre moderados e 

radicais do lado oposto, que se 

diaboliza e deslegitima os opo-

sitores democráticos, ou que 

se pretende que o confronto é 

entre os radicais e uma única 

alternativa democrática, aquilo 

que se está a fazer é alimentar o 

monstro que se diz querer des-

truir, enquanto se destrói o que 

se diz defender: a democracia.

Não há democracias plurais 

sem possibilidade de escolha. 

O que se passa em França, em 

Itália ou nos Estados Unidos, 

onde a escolha dos moderados 

se vai afunilando enquanto a 

viabilidade dos radicais cresce, 

é uma negação da democracia. 

E, em grande parte, isso é culpa 

dos democratas que passam o 

tempo a deslegitimar as alter-

nativas e a promover o con-

fronto com os radicais. Até ao 

dia em que os radicais serão, de 

facto, a alternativa. (expresso.

pt)

*Consultor em Assuntos 

Europeus
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SACO AZUL   Por Luís Guevane

Aideia de perdoar todos os factos 

puníveis que ocorreram na Fun-

ção Pública (FP), estabelecendo 

um marco a partir do qual a lei 

seria cegamente aplicada, objectivando 

a redução da alta voltagem de permissi-

bilidade e/ou disfuncionalidade genera-

lizada, é interessante. Aliás, o ideal não 

seria propriamente a redução da referida 

“alta voltagem” na Função Pública, mas a 

sua gradual eliminação tendente ao pon-

to zero. Uma vez desligado o “sistema” 

estaríamos, provavelmente, em condi-

ções de deixá-lo arrefecer para, a partir 

desse ponto, assumi-lo como indicador 

de funcionalidade crescentemente ópti-

ma. Concordaríamos todos que, fazendo 

isso, reiniciaríamos o “sistema” na FP. 

Abraçaríamos um novo momento, com 

funcionários disciplinados e cumprido-

res de leis e regulamentos. Funcionários 

pontuais e interessados em servir ao 

público de forma desinteressada. Fun-

cionários, sob todos os aspectos, motivados. 

Que corrente, então, alimentaria o “sistema” 

amnistiado ao ponto de reiniciá-lo eficaz e 

eficientemente, tornando-o admiravelmente 

vigoroso?

Ora, o “sistema” de disfuncionalidade que 

domina a FP constitui apenas componente 

de um grande sistema, sendo por isso um 

subsistema. Aquando da descoberta das “dí-

vidas ocultas” parece ter-se avançado com a 

possibilidade de perdão do tipo “quem co-

meu, paciência. Aqueles que daqui para fren-

te experimentarem comer não serão perdoa-

dos”. Esta invenção não surtiu os desejados 

efeitos, tanto mais que os “perdoadores”, ins-

critos em alas intrapartidárias, não estavam 

muito a par do problema, dada a consistente 

confusão entre “partido” e “Estado”. A verda-

deira amnistia teria que partir da eliminação 

desta confusão, desta consistência. “Quem 

fez confusão, paciência. Daqui para frente 

serão punidos todos aqueles que de forma 

dolosa continuarem a insistir no acorrenta-

mento político-partidário do Estado”. Esta 

seria, então, a terceira independência política 

de Moçambique: a libertação e consequente 

independência do Estado, o que inspiraria 

respeito aos regimes políticos vindouros saí-

dos de eleições “limpas”. Obrigaria a que os 

processos eleitorais fossem geridos por uma 

comissão eleitoral independente. As “dívidas 

ocultas”, expressão máxima do acorrenta-

mento acima referido, foram elucidativas 

quanto à transversalidade das disfuncionali-

dades que oleiam o sistema-mor. Uma espé-

cie de amnistia na FP, ao que parece, passa 

ou passaria obrigatoriamente pela desparti-

darização do Estado. Diríamos mesmo que a 

acção ou o acto de despartidarizar de modo 

honesto e responsável o Aparelho de Esta-

do e mais apuradamente a Função Pública 

pouparia o esforço (humano e financeiro) e 

toda a publicidade que envolveria a referida 

amnistia. Daqui resulta que à doença, supos-

tamente identificada, seja aplicada um re-

médio, actualmente em posse e sob controlo 

das elites, dependente simplesmente da 

vontade e/ou coragem política, que é 

a terceira independência política. En-

quanto alguma corrente de pensamento 

continuar a crer que a despartidarização 

honesta e sincera pode significar a perda 

de poder do partido que está hoje di-

rectamente em frente aos destinos do 

País, então, não sendo propriamente 

uma panaceia, a sugerida amnistia teria 

que ser reequacionada quanto aos seus 

actores e objectivos fundamentais. Cá 
entre nós: ao pensarmos em uma possi-

bilidade de amnistia geral para a Função 

Pública não estaríamos a saltar as raízes 

(visíveis) de um problema fortemente 

sistémico, cujas evidências têm sido as 

recorrentes explosões, aqui e acolá, de 

suas bolhas de podridão que mobilizam 

a opinião pública para um e outro de-

bate? 

A invenção da amnistia 

Écurioso notar que um dos temas 

principais do mandato de João 

Lourenço, a luta contra a corrup-

ção, não esteja a ocupar o palco da 

discussão política nesta campanha eleito-

ral. Isto não quer dizer que o assunto não 

tenha sido abordado, mas geralmente foi-

-o de forma superficial ou para servir de 

arremesso retórico.

E, no entanto, a luta contra a corrupção 

– ou, melhor expressando, a luta contra a 

captura do Estado por interesses privados 

egoístas – é o ponto-chave para garantir 

um progresso sustentado e que sirva todos 

os angolanos.

Há dois pontos de partida para uma aná-

lise da luta contra a corrupção que está 

a acontecer em Angola desde o final de 

2017.

O primeiro, embora contestado por al-

guns comentadores, é que existiu efec-

tivamente uma luta contra a corrupção. 

Não há dúvida de que houve um discurso 

político novo contra a impunidade, foram 

criadas leis mais sofisticadas, surgiram 

processos judiciais e, sobretudo, tornou-se 

presente uma nova sensação político-so-

cial anticorrupção. Actualmente, já não 

é motivo de orgulho saquear o Estado e 

há um certo medo de entrar em práticas 

corruptas. Não será perfeito, mas houve 

manifestos progressos.

Contudo, o segundo ponto é que esta luta 

efectiva contra a corrupção tem demora-

do a trazer resultados palpáveis. Se é um 

facto que existe, é um facto que, depois 

de arranques fulgurantes, tem-se perdido 

em labirintos mais ou menos insondáveis, 

levando a que se levantem dúvidas sobre 

a sua eficácia ou eficiência. Hoje, temos 

apenas duas figuras relevantes detidas no 

âmbito desses processos: Augusto Tomás 

e Carlos São Vicente, aliás, em resultado 

de decisões judiciais algo trapalhonas. 

Queria-se algo diferente.

Entendemos que os resultados contra a 

corrupção devem ser vistos segundo três 

parâmetros de sucesso:

i) A luta contra a corrupção deve originar 

em tempo útil condenações e absolvições 

relevantes com trânsito em julgado;

ii) Deve obter a recuperação efectiva de 

activos desviados;

iii) A população terá de sentir os benefí-

cios da luta contra a corrupção.

Ora, o que parece é que apenas tem exis-

tido sucesso no item referente à recupe-

ração de activos, onde são apresentados 

números razoáveis, sendo que ao nível de 

condenações/absolvições não há resulta-

dos significativos, o mesmo acontecendo 

ao nível dos benefícios sociopolíticos para 

a população.

Isto não quer dizer que se deva abandonar 

a luta contra a corrupção ou declarar uma 

amnistia geral – acabar tudo em pizza, 

como se dizia no Brasil.

É um imperativo patriótico continuar e 

aprofundar o combate contra a corrupção 

e a captura do Estado. Se tal não aconte-

cer, a prosperidade e o progresso de An-

gola ficam novamente adiados.

Consequentemente, coloca-se a pergunta: 

qual o rumo que a luta contra a corrupção 

deve tomar após as eleições?

Como se referiu, não tem sentido – por-

que seria desistir e assumir o retorno ao 

passado – declarar uma amnistia geral. 

Muito provavelmente, isso acarretaria a 

queda do governo e a descrença da popu-

lação nos políticos e nas lideranças. Seria 

um retrocesso histórico.

No entanto, também não é possível con-

tinuar o presente rumo de judicialização 

casuística de combate à corrupção. Num 

dia surge um processo, noutro dia outro; 

passada uma semana, um deles avança, o 

outro não avança; alguns dos intervenien-

tes nem sequer são acusados, outros são 

ilibados, outros ainda ficam numa gaveta 

qualquer. No final, fica muito por fazer, e 

a ideia de que há selectividade prevalece.

O rumo tem de ser outro. Na Arábia Sau-

dita foi. O príncipe herdeiro e governante 

de facto, Mohammed Bin Salman (MBS), 

um belo dia pegou nas elites dirigentes 

que considerava corruptas e fechou-as 

no Ritz-Carlton. Aparentemente, só saí-

ram de lá depois de terem renunciado às 

fortunas que teriam acumulado de forma 

ilegal. Obviamente, esta também não é a 

solução para Angola.

A solução tem de ser sistémica. Tal sig-

nificando que tem de haver um empenho 

do Estado em abranger o maior número 

possível de situações e em resolvê-las ra-

pidamente com justiça.

Possivelmente, teria de se proceder a uma 

revisão constitucional e introduzir-se 

nova legislação para levar avante a pro-

posta que vamos apresentar – o que, sem 

dúvida, valeria a pena.

Tratar a corrupção de forma sistémica 

implica criar uma comissão ou um orga-

nismo composto por magistrados, altos 

oficiais e peritos, dotado de poderes judi-

ciais, que avaliasse com provas os vinte ac-

tos mais ruinosos para o país desde 2002.

Feita essa identificação dos vinte actos 

mais ruinosos e dos seus participantes 

mais activos, teria lugar um procedimento 

dividido em duas fases.

Numa primeira etapa, os principais alvos 

do trabalho da comissão seriam contac-

tados para negociar um pacote sancio-

natório/reabilitante, do qual faria even-

tualmente parte um período em prisão e 

uma devolução de activos efectiva ou uma 

multa acompanhada da referida devolu-

ção.

Depois de aceite, esse pacote seria homo-

logado por um juiz do Tribunal Supremo 

e a partir daí a pessoa visada voltaria a ter 

a sua vida normal sem mais processos, 

desde que cumprisse o acordado.

A segunda etapa só teria lugar para aque-

les que não aceitassem o pacote sancio-

natório/reabilitante. Nesse caso, seriam 

julgados em tribunais com competência 

específica para estes temas e com um pro-

cesso judicial justo, mas abreviado.

Espera-se que o tratamento rápido e si-

multâneo dos principais casos de cor-

rupção transmitisse uma mensagem à 

sociedade e permitisse que os tribunais 

ordinários actuassem nos restantes casos 

menores. Ao mesmo tempo, ficaria criada 

uma estrutura judicial simplificada para 

tratar de todos os casos novos de grande 

corrupção.

Naturalmente, este sistema é inovador e 

seria próprio para Angola, seguindo al-

guns passos do Brasil, outros da África do 

Sul e ainda alguns dos Estados Unidos da 

América. Abandonaria qualquer ligação 

ao direito português, que não funciona 

nestas situações.

O fundamental é que se criaria uma fór-

mula sistémica e abrangente que tenta-

tivamente resolveria com celeridade os 

assuntos da grande corrupção/captura do 

Estado.

Não há fórmulas perfeitas, e com esta 

proposta pretendemos abrir uma discus-

são sobre os métodos que simultanea-

mente sejam mais justos e eficientes para 

lidar com a captura do Estado.

*makaangola.org

Luta contra a corrupção: que futuro?
Por Rui Verde* 
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  90+2=92% DE VERDADE (CONT.)

DIA 24 = dia da união 
União, harmonia, praticidade, diplomacia, amor e alegria, fazem parte 

deste excelente número. O 24 é honesto, pacífico, bondoso, grande ami-

go, amante da verdade e tolerante com as falhas alheias. Esteja onde es-

tiver e com quem, é quase sempre o centro das atenções, não pela beleza 

física ou porte, mas sim pela inteligência, calor humano e compreensão 

de tudo e com todos. É muito hábil em trabalhos manuais, sejam eles 

mecânicos, electrónicos, de marcenaria, concertos rotineiros ou os mais 

variados. Têm, também, gostos gastronómicos. Sendo excelente cozi-

nheiro e nas festas em que participa, é sempre solicitado para fazer os 

aperitivos ou o churrasco. Em virtude da sua grande sensibilidade, tem 

tendência a proteger os fracos e oprimidos e a se deixar levar pelo so-

frimento alheio. No amor, caso seja demasiadamente sonhador, ardente 

e romântico, dificilmente se ajustará à vida monótona do romance, pois 

se sentirá incompreendido e solitário. Como tem presença marcante 

e cativante, é sempre preferível ir pessoalmente a algum lugar, em vez 

de telefonar ou escrever. Pode ser grande médico ou psicólogo, pois é 

muito sensível e compreensível. O cuidado maior é quanto à tendência 

negativa para o ciúme, a preguiça, a censura e a preocupação exagerada.

DIA 25= dia do progresso
O nativo deste dia, além da ambição material inerente ao ser humano, 

vive constantemente em busca do desejo da moralidade. É um pensador, 

um estudioso e, por via disso, profundo conhecedor de vários assuntos, 

podendo se destacar e ter sucesso nos mais variados segmentos, como 

ciência, ocultismo, filosofia ou sobre a natureza na sua mais abrangente 

expressão. O 25 é perfeccionista, exigente (consigo e com os outros), 

diplomata, versátil, com grande capacidade intuitiva, senso analítico e 

perspicaz. Por vezes precisa ficar a sós, em silêncio, para poder meditar 

e receber inspiração do Eu interior. Como tem dons proféticos e desen-

volvida intuição, por vezes é instável e sujeito a vacilações e flutuações 

na sua personalidade. Tem como seu grande defeito, subestimar as suas 

qualidades, sendo ao longo da vida subjugado por pessoas muito infe-

riores a si. Como é honesto, bondoso e leal, julga que os outros princi-

palmente os ‘amigos’ também o são e, assim, vive sendo usado por essas 

pessoas, que tudo fazem para lhe tirar dinheiro e também para fazê-

-lo de empregado. Apesar dessas decepções ou frustrações e fracassos 

ocasionais, enfrenta tudo com muita valentia, mas pode ter problemas 

estomacais, como úlceras, sofrer de algum mal cardíaco ou pulmonar, e 

lhe é recomendada a total abstinência ao cigarro.

DIA 26 = dia da justiça
A justiça na sua mais pura expressão, a perseverança e a moderação são 

as principais características do nativo deste dia. Tem, também, grande 

capacidade de discernimento, competência e organização, jamais desis-

tindo dos seus objetivos e ideais, mesmo em algumas ocasiões parecen-

do indeciso, não sabendo muito bem o que quer. Tem personalidade 

marcante e certo ar de superioridade, que com certeza lhe garantem 

certas inimizades e algumas perturbações. Quando é contrariado, torna-

-se agressivo e mal-humorado. O nativo deste dia é normalmente um 

ser solitário, de certa forma incompreendido, parecendo frio e calculista. 

Na realidade, é uma extraordinária alma humana, sempre pronto a aju-

dar os fracos, os amigos e aqueles que necessitam de ajuda humanitária. 

Nasceu para mandar.

Barulho no desporto motorizado

Tribunal dá razão à FMAM

A5ª Secção do Tribunal Ju-
dicial da Cidade de Mapu-
to decretou procedente a 
queixa da Federação Mo-

çambicana de Automobilismo e Mo-
tociclismo (FMAM), sobre a alegada 
usurpação de competências pelo 
Automóvel e Touring Clube de Moçam-
bique (ATCM), tendo intimado este or-
ganismo a conformar-se com a Lei e a 
respeitar e cumprir com os regulamen-
tos da modalidade em vigor no país.

 Assim, segundo a decisão do Tribu-

nal, o ATCM devia abster-se de rea-

lizar um evento internacional, que 

inicialmente estava marcado para o 

passado dia 13 de Agosto de 2022, 

em Maputo, pelo facto de o mesmo 

não ter sido autorizado “por quem 

de direito e competência para o fa-

zer”, no caso  a FMAM. 

Segundo a mesma fonte, o ATCM 

deve abster-se de realizar qualquer 

evento desportivo de automobilismo 

nos termos em que sempre o fez, até 

conformar-se com a Lei.

Sobre a matéria, dizer que o artigo 

381/B do CP Civil “determina a 

obrigatoriedade de o tribunal decla-

rar na decisão que proferir sem a au-

dição da parte contrária a marcação 

da data para a comparência das par-

tes dentro de um prazo não superior 

a 10 dias, fazendo-o sem prejuízo da 

parte requerida poder embargar e 

recorrer da decisão- ainda que pro-

visória-que tiver sido tomada”, lê-se 

no despacho.

Assim, em cumprimento do coman-

do legal supracitado, a 5ª Secção do 

Tribunal Judicial da Cidade de Ma-

puto “determina a comparência das 

partes no dia 19 de Agosto em curso 

pelas 9 horas para o contraditório di-

ferido”, lê- se no despacho assinado 

pelo juiz de direito, Carlos Caetano.

Entretanto, apuramos que, con-

trariamente a decisão do tribunal 

de impedir a realização do alegado 

evento internacional no passado dia 

13 de Agosto, o mesmo veio a acon-

tecer, a partir das 16 horas, altura em 

que se retirou a força policial que 

guarnecia o local.

E, decorrente desta situação, a 

FMAM entende que o ATCM seja 

responsabilizado pelos desacatos à 

decisão do Tribunal.

Em contacto com o nosso jornal , 

o presidente da FMAM, Brunos 

Campos,  começou por dizer que é 

um assunto que vem se arrastando 

desde 2019 . Explica que finalmente 

o juiz decidiu fazer o correcto  e a 

sentença é bastante clara, pois impe-

de o ATCM de realizar a  prova in-

ternacional que estava marcada para 

o passado sábado, assim como outras 

provas, a menos  que  cumpra com 

a lei e os regulamentos da FMAM, 

por sinal a única autoridade que re-

gulamenta este desporto motorizado 

no país .

 “O ATCM continua a não fazer o 

que é correcto, continua a fazer o 

que quer . Nós já  remetemos cartas à 

Secretaria de Estado do Desporto e 

nunca recebemos resposta, pois não 

diz e pelo contrário parece haver um 

pacto para que as coisas aconteçam 

dessa forma ilegal” .

Observou, ainda, que felizmente as 

coisas estavam a correr muito bem 

no sábado ,  mas o ATCM fez a pro-

va à revelia e “não nos comunicou.  

Sabemos que a prova foi feita a par-

tir das 16 horas, depois que a polícia 

saiu do local”. 

  “ O ATCM desobedeceu uma or-

dem do tribunal,  até porque nós não 

recebemos um outro documento, in-

cluindo da própria polícia. Também 

não acreditamos que haja um outro 

documento, porque aos sábados as 

instituições públicas não funcio-

nam”.

Sabe-se que desde a criação da 

FMAM, em 2019, o ambiente que 

se vive no desporto motorizado é 

considerado  como mau e os prota-

gonistas são a própria federação, o 

ATCM e de permeio, a Secretaria 

de Estado de Desporto, instituição 

que é acusada de ser parcial nas suas 

decisões. 

Insatisfeito com as irregularidades 

que estariam a ser cometidas pelo 

ATCM, a FMAM, representada 

pelo seu presidente, Bruno Campos, 

e a advogada da instituição, Shaida 

Carimo, intentou uma providência 

cautelar contra aquele organismo. 

 A FMAM argumenta ser uma en-

tidade nacional legal, sendo que foi 

reconhecida pelo despacho datado 

de 7 de Outubro de 2019, do Minis-

tério da Justiça, Assuntos Constitu-

cionais e Religiosos, como federação. 

Entende a FMAM que o ATCM 

é apenas um clube desportivo, sem 

qualquer autonomia nacional para 

a promoção, realização e organiza-

ção de competições nacionais e/ou 

internacionais, tendo inclusive soli-

citado, na altura, ao Ministio mbica-

na de Automobilismo e MN sendo 

que foi da FMAM,. Brunos campos 

confirmou a inteçar na decusutomo-

bilismo nos termso em quério da Ju-

ventude e Desportos, a credenciação 

para excepcionalmente actuar como 

uma federação, ao que lhe foi recu-

sado, por já existir e estar legalmente 

reconhecida a FMAM.

Assim, depois de compulsar os fac-

tos, a 5ª Secção do Tribunal Judicial 

da  Cidade de Maputo  julgou, em 

nome da Lei, procedente a petição 

da FMAM, e, em consequência, 

decretou provisoriamente a provi-

dência requerida, intimando-se o 

ATCM, a respeitar o preceituado.

Antecedentes
 Mas há outras alegadas irregulari-

dades que terão precipitado a queixa 

da FMAM, concretamente, o facto 

de o ATCM ter estado a emitir li-

cenças aos pilotos, o que deveria ser 

da responsabilidade da federação.

O SAVANA está na posse de do-

cumentação  diversa enviada pela 

retro-mencionada federação, quer ao 

ATCM como à Secretaria de Estado 

de Desporto, mas sem uma resposta 

favorável.

Entretanto, a SED declina dar qual-

quer tipo de esclarecimentos em tor-

no deste imbróglio.

 Por Paulo Mubalo

Bruno Campos, presidente da FMAM

0

Rodrigo Rocha, presidente do ATCM

Já o presidente do ATCM, 

Rodrigo Rocha, afirmou que a 

providência cautelar assegura a 

probabilidade de direito, para  

depois  explicar que esta deve 

ser a terceira ou quarta provi-

dência, mas que todas foram 

ganhas pelo ATCM.

Esclareceu que a 5ª secção do 

tribunal disse que o ATCM 

não podia realizar o evento 

do sábado, mas só tomamos 

conhecimento depois, e o 

curioso é que a FMAM, se-

gundo Rodrigo Rocha, já  sa-

bia do que se passava. Ou seja, 

o ATCM não foi notificado a 

tempo, tanto é que se encon-

trava ausente de Maputo.  

Observou que o ATCM não 

faz coisas à toa, pois tinha au-

torização da Secretaria de Es-

tado do Desporto para realizar  

eventos, até porque nada obsta 

que efectue jogos de carácter 

privado  (competições amigá-

veis), que é o que tem feito. 

Com esta situação, Rodrigo 

Rocha não tem dúvidas de 

haver um conluio, em parte, 

de alguma teia da PRM para 

fazer um trabalho que não de-

via fazer.

Enfim, é um assunto que vai 

fazer correr muita tinta.

ATCM não tinha conhecimento

Parabéns a quem gerou a académica, a quem a manteve, a quem a res-

suscitou, a quem a representou e representa!

Perdoados “?” estão aqueles que, por erros sem sentido, a Mataram!

Hoje a Académica, a Briosa, continua a respeitar o princípio de ensinar, 

formar, ser solidária e, por vezes, ser mais importante que ganhar. Em 

suma: formar o Homem novo; o que alguns históricos não conseguiram. 

Parabéns às Ex-Atletas, aos Ex-Atletas, a Todas e Todos!

54 ANOS
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29 AGOSTO 2022

CONFERÊNCIA

DIRECTÓRIO
CÂMARA DE COMÉRCIO
PORTUGAL-MOÇAMBIQUE

ORGANIZAÇÃO

INSCRIÇÕES E INFORMAÇÕES EM WWW.CCPM.PT
Inscrição gratuita limitada à disponibilidade do Instituto Camões

APOIO

Recepção dos Participantes

Sessão de Abertura

António Costa Moura                    
Embaixador de Portugal em Moçambique
Joaquim Dai                                          
Vice-Presidente da CCPM

João Neves
Secretário de Estado da Economia de Portugal

Presidente Joaquim Chissano
Prémio Joaquim Chissano – Alumni Estudante 
Moçambicano em Portugal

Alexandra Ferreira Leite
Delegada da AICEP em Moçambique

Anuário do Estudante Moçambicano
Alberto Simão

Debate – “Investimento & Talento”

Moderador: Rui Moreira de Carvalho
Anabela Chambuca
Fernanda Pargana 
Nuno Caseiro
Celso Gusse
Pedro Matias

Encerramento

António Leitão Marques
Médico, fundador ONG “Cadeia de Esperança” 
e Membro do Conselho Geral da CCPM

P
R

O
G

R
A

M
A 8h00

8h30

8h50

9h20

9h40

9h50

10h05

11h45

Centro Cultural Português em Maputo

Serão entregues dois exemplares do Anuário do Estudante Moçambicano em Portugal – 2019 a cada familiar do 

estudante inscrito nesse anuário. O estudante tem de acreditar junto da CCPM o familiar que levanta o anuário.

Assista aqui 
em livestream

António Costa Moura
Embaixador de Portugal em Moçambique

João Neves
Secretário de Estado da Economia de Portugal

Alexandra Ferreira Leite
Delegada da AICEP em Moçambique

Rui Moreira de Carvalho
Presidente da Direção da CCPM   

Fernanda Pargana
Consultora da Portucel Moçambique

Celso Gusse
Consulado Geral de Moçambique em Lisboa

António Leitão Marques
Médico, fundador ONG “Cadeia de Esperança” 
e Membro do Conselho Geral da CCPM

Pedro Matias
Presidente do ISQ

Alberto Santos Simão
Professor Universitário e Membro 

do Conselho Geral da CCPM

Anabela Chambuca
Administradora do Millennium BIM   

Nuno Caseiro
Professor I.P. Castelo Branco   

Joaquim Chissano
2º Presidente de Moçambique

Joaquim Tobias Dai
Vice-Presidente da Direção da CCPM

Será entregue o Prémio Joaquim Chissano – Alumni Estudante Moçambicano em Portugal.
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Contextualização
As taxas de usuário, no sector da saúde, dizem respeito a pagamentos que os utentes 
incorrem para ter acesso aos serviços básicos nas unidades de prestação de serviços 
públicos de saúde. Estas taxas podem ser para o atendimento, consulta, medicamentos 
ou materiais médico-cirúrgicos. Segundo o Banco Mundial1, as taxas surgem com a 
primordial intenção de arrecadar receitas que contribuam para a melhoria da qualidade 
do serviço público de saúde.

agricultura tradicional é a mais predominante). Dados do IOF 2019/202 demonstram 
que maior parte da população moçambicana se concentra nas zonas rurais, onde o 

à demanda das necessidades de 

consequentemente, à maior propensão aos riscos de saúde da população.
Neste contexto, o debate centra-se na racionalidade económica e nas taxas de usuário, 

Custos com Saúde e Predominância da Pobreza e da Desigualdade em Moçambique
O PIB per capita de Moçambique, nos últimos 5 anos, 

per capita mais baixa no mundo. Em termos reais, ou seja, considerando a subida 

em aceder a estes serviços primários, visto que esta é a que mais procura  os 
serviços públicos de saúde. Neste contexto, há que considerar que as camadas mais 

o acesso aos serviços de saúde4.
A melhoria da qualidade dos serviços de saúde, em Moçambique, depende grandemente 

à construção de 

responder à elevada demanda pelo investimento no sector de saúde. Ademais, estudos 
de Araoyinbo e Ataguba5

O que diz a Lei sobre Taxas de Usuário?

Receitas provenientes das taxas de usuário contribuem com menos de 1% na despesa 
do sector de saúde
As receitas provenientes das taxas de usuário, em Moçambique, estão presentes no 
Relatório de Execução Orçamental do MISAU, designadas por Receitas Próprias. Em todo 

1
developing countries. Washington, D.C. p. 170.

4 

é 

ao sector de saúde.

à dotação de 

quanto ao grau de realização das receitas próprias, no sector de saúde, contribui para 

ao sector. Ademais, o peso da sua realização tem apresentado um contributo quase 

Quem são os maiores contribuintes a nível central?

vide 
).

Taxas de usuário versus despesas do sector de saúde

Mais Desfavorecidos
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destas receitas para as necessidades do sector.
Embora as contas públicas indiquem que as receitas, provenientes das taxas de 
usuário, são incorporadas nas receitas próprias. As receitas próprias são compostas 
também, nalguns casos, por recursos provenientes dos serviços secundários, geridos 
pelos hospitais e unidades sanitárias como, por exemplo, o arrendamento de espaços 

às empresas para comércio de 
bens alimentares), entre outros. Assim, observamos que pela composição das receitas 
próprias, estes dados não permite

A que conclusões chegaram os estudos passados?
O estudo sobre as taxas dos usuários em Moçambique não é novidade. No passado, 

a remoção da cobrança de medicamentos aumenta a procura numa proporção 
ainda maior;

em zonas menos monetarizadas

6

O aumento de consumo destes serviços também impulsiona a melhoria da 

Ademais, Yates8

O que se pode dizer sobre as taxas de usuário no país?
Em todos os estudos levados a acabo anteriormente, observa-se que a introdução 

serviços públicos de saúde, principalmente para aqueles utentes que habitam em 
zonas não monetarizadas, pela considerável incapacidade destes de pagar pelo acesso 
aos serviços primários de saúde. 

que as mesmas taxas não estão directamente ligadas à necessidade de o sector obter 

visto que mesmo se assumindo receitas próprias,
para as 

8

UDM 
UNIVERSIDADE TÉCNICA DE MOÇAMBIQUE 

 
 

COMUNICADO DE IMPRENSA 
   

 
A Universidade Técnica de Moçambique – UDM, no âmbito das actividades de extensão, à luz dos 
Artigos 4 e 44 dos seus Estatutos,  comunica à comunidade académica que está oferecer 
gratuitamente a preparação dos alunos pré-universitários para a realização dos exames de admissão 
ao ensino superior, na segunda época de 2022, cujos requisitos (documentos) e horário para o efeito, 
podem ser consultados na Secretaria e/ou Registo Académico da UDM. Esta actividade vai decorrer 
na Faculdade de Ciências Tecnológicas, Faculdade de Ciências Jurídicas e Faculdade de Ciências 
Económicas e Sociais, de 06 a 19 de Agosto de 2022.    
 
  

A Universidade Técnica de Moçambique – UDM, no âmbito 

das  actividades de extensão, à luz dos Artigos 4 e 44 dos seus 

Estatutos, comunica à comunidade académica que está ofere-

cer gratuitamente a preparação dos alunos pré-universitários 

para a realização dos exames de admissão ao ensino superior, 

na segunda época de 2022, cujos requisitos (documentos) e 

horário para o efeito, podem ser consultados na Secretaria e/

ou Registo Académico da UDM. Esta actividade vai decorrer 

na Faculdade de Ciências Tecnológicas, Faculdade de Ciências 

Jurídicas e Faculdade de Ciências Económicas e Sociais.
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Pedro Madruga (Texto)

Esquina da Paz ou
Avenida 19 de Agosto?

«
Não é por mal, mas hoje queremos dizer a verdade inteira! Pela primeira vez não 

vamos falar, assim bocalmente como costumamos fazer nesta esquina. Esse hábito 

de falar entrou de férias com as crianças. O quintal perdeu essa inocência da gri-

taria, da poeira, das correrias e toda gingação que só as crianças sabem emprestar, 

sem cobrar juros. Vamos aproveitar exibir a caligrafia do silêncio. Esse silêncio 

parece uma herança de muitos avôs de tantos moçambicanos. Avô sem bengala, sem ócu-

los, sem língua para dizer o nome desta avenida. Afinal a redacção do SAVANA é aqui 

tão perto? De casa, lá nos quintais da cidade onde a maioria vive atravessamos algumas 

avenidas. Esta avenida 19 de Agosto é que anima!»

- AAAAtchiiiiiiiiimmmmmm.

- ....

- Aaaatcchhhiiiiiiiiiiiiiimmmmmm.

- Saúde, Fernanda!

- Epá, quebraste o combinado, Zefa!

-... Não podias, Nanda. Tu é que assoaste assim de qualquer maneira. Afinal já não te 

lembravas do nome do Dr. Brazão Mazula? 

- Lembrar até me lembro, mas...

- Mas o quê? Estás a ver que te apanhei? E Matteo Zuppi.

- A idade não perdoa, Zefa. Daqui a pouco estamos no Museu. Quem diria que estaría-

mos a brincar no quintal da Paz... Já passam 30 anos, irmã!

- Issso é verdade. Mas bem dito paz não é só aqui em Maputo. Estás a esquecer de Cabo 

Delgado? Paz também é saber que tens comida para as crianças. Lá onde estão a passar 

férias devem comer, Fernanda. Acho que pensar a Paz é pensar que todos precisamos de 

descansar, em sosssego, sem medo da fome. 

- As fomes são muitas, irmã. De boca, de justiça, de emprego para a juventude deste 

Agosto. 

- Oferecer flores às flores também é ensinar a paz em Moz..

*

- Mas achas que é por isso que a novela do José está a pipocar nas redes?

- Qual José, aquele do buquêt do casamento, da mãe, da irmã, etc e tal?

- Aquele ainda é criança, mana. Estou a falar de pessoas maduras, do outro José, o Belmiro.

- Já fez o quê, sei que é jurista, saiu da espectaculosa e da CNE, onde foi cooptado pelo 

MDM... Esse roeu a corda? Está a trabalhar nas Nações Unidas, irmã? Só estou a ver 

sacos...

- Bazzou, irmã. Está a comer maçaroca. 

- Assim, de repente?

- Acorda, irmã. Milho é para a boca. Já maçaroca, assada ou cozida, está a comer o pri-

moso...

- Tens razão, Zefa. A paz não se empresta. Cada um vai onde se sente bem. A vida não se 

pode alugar, nem a consciência, minha irmã. Lá a frente os frutos maduros vão soltar o 

aroma. Alguns chamam de Pragmatismo.

- Você já tem as manias do Kota de Família. Será que ele também foi lá no partido fazer 

prova de vida?

- Macaco velho não cai do ramo seco, irmã. Já te disse que este país não é para amadores...
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OGoverno está a emitir 

sinais de quem quer alte-

rar o actual status quo no 

que diz respeito às regras 

de entrada de cidadãos estran-

geiros que pretendam investir 

em Moçambique. Questões rela-

cionadas com os procedimentos 

para a concessão de vistos, a sua 

duração e o nível de investimento 

são parte das principais aborda-

gens que se pretende alterar. Há 

ainda a pretensão de isentar o 

pedido e a apresentação de vistos 

para cidadãos que queiram entrar 

no país numa base de turismo. 

online,

iten

démarches

Ruanda na lista dos 

isentos 

(Redacção)

verdinhas

Em voz baixa

Flexibilização de investimento estrangeiro em Moçambique

Governo emite sinais 
-

ção de vistos para entrar em Moçambique
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EVENTOS

AGapi acaba de for-
mar um grupo de 
36 jovens artesãos 
da província Nam-

pula, norte de Moçambique, 
em técnicas para o auto-
-emprego na componente de 
construção. O projecto está 
enquadrado na componente 
“Comece e Desenvolva o Seu 
Negócio de Construção Ver-
de”, do programa Moz Traba-
lha financiado pela Organiza-
ção Internacional do Trabalho 
(OIT).

A intervenção da Gapi in-
cluiu a assistência técnica na 
formalização de seis empresas 
de construção civil, bem como 
para a obtenção de documen-
tação complementar (reserva 
de nome, certidão, NUIT co-
lectivo, etc). 
“Das seis empresas que nos 
propusemos criar, foi possí-
vel a formalização de cinco, 
dos distritos de Mecuburi, 
Meconta, Mossuril, Ribáuè e 
Murrupula, dado que não foi 
possível finalizar o processo 

da empresa proveniente do 

distrito de Nampula, devido 

a constrangimentos diversos, 

dentre os quais a falta de do-

cumentação da maioria dos 

beneficiários”, explicou Salo-

mão Chaile, representante da 

Gapi em Nampula.

“A Gapi tem multiplicado ini-

ciativas focadas na promoção 

Em Nampula

de empresas de jovens para fa-

zer face ao desemprego juvenil 

que tende a crescer em Nam-

pula, que é a província mais 

populosa. Temos agora tam-

bém o desafio de acolher parte 

dos deslocados do terrorismo 

em Cabo Delgado”. 

Chaile acrescentou que “a par 

destas acções com a OIT, te-

mos vindo a implementar vá-

rios programas e projectos com 

outros parceiros, priorizando a 

mulher e jovens com espírito 

empreendedor”.

Estas Micro Empresas Rurais 

Associativas possuem alvarás 

emitidos pela Comissão de Li-

cenciamento de Empreiteiros e 

de Consultores de Construção 

Civil, delegação de Nampula e 

estão inscritos e classificados 

na 1ª Classe para execução de 

obras públicas no valor máxi-

mo de 2.000.000,00 MT (dois 

milhões de meticais) por con-

trato e o mesmo tem validade 

de 3 anos.

A Gapi e a OIT já vêm coo-

perando ao longo do País, em 

projectos virados para a criação 

de emprego, com enfoque na 

mulher e no jovem. Na região 

Sul, está em implementação o 

Programa de Desenvolvimen-

to Sustentável de Mercados 

Gapi e OIT preparam jovens para 
o auto-emprego 

Peri-Urbanos, envolvendo os 

mercados dos Municípios de 

Boane, Vilanculo e da Praça 

dos Combatentes, na Cidade 

de Maputo. 

Na região Centro, mulheres e 

jovens, vítimas do Idai, bene-

ficiaram de formação sobre re-

siliência aos desastres naturais, 

acção que culminou com fi-

nanciamento para reerguerem 

os seus negócios.
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RESERVE A SUA SUBSCRIÇÃO ATRAVÉS DO
correiodamanha@tvcabo.co.mz

c/c de redactormz@redacção.com

O JORNAL PREPARADO PARA O LEITOR MAIS EXIGENTE.

Futuro do jazz norueguês nas mãos 
de Ivan Mazuze
O 

Molde Jazz Festival, na 

Noruega, integrou na sua 

vasta programação, a ini-

ciativa Jazzintro, que teve 

como um dos membros de júri o 

moçambicano Ivan Mazuze. O 

evento decorreu entre os dias 17 

e 22 de Julho. O saxofonista mo-

çambicano trabalhou com alguns 

dos principais músicos de jazz da 

Naruega, nomeadamente, Ellen 

Brekken (baixista), Dag Magnus 

Narvesen (baterista) e Sanskriti 

Shrestha (tablaista).

Jazzintro é um programa de lan-

çamento de talentos destinado 

a jovens músicos de jazz norue-

gueses. Os vencedores deste ano 

irão exibir-se, além dos principais 

clubes de jazz locais, nos maiores 

festivais de jazz noruegueses, tais 

como Vossa Jazz Festival, Molde 

Jazz Festival, NattJazz Festival, 

Kongsberg Jazz Festival e Mai 

Jazz Festival.

Entre 55 inscrições ao programa 

Jazzintro, oito bandas foram se-

leccionadas para participar, desig-

nadamente, Bento Box, Munch 

Trio, Peders Hode, Ototoi, Joakin 

Rainer Trio, Firvel, Ask Morris 

Quartet e Stenøien/Hjemmen/

Heide Bø. 

O júri refere que “no processo de 

selecção, gostamos de ouvir as de-

mos enviadas, onde não foi fácil 

escolher apenas oito bandas”. 

Para o saxofonista Ivan Mazuze, 

esta é uma experiência enriquece-

dora pela responsabilidade de po-

der fazer parte do júri que esco-

lhe os futuros executores do jazz 

– sendo um artista moçambicano 

– e por poder contribuir para o 

crescimento do estilo musical na 

Noruega e no mundo. 

Desde a sua criação, em 1998, 

Jazzintro tem sido muito impor-

tante para destacar talentos do 

jazz norueguês. Muitos dos gran-

des nomes do jazz de hoje par-

ticiparam do Jazzintro no início 

das suas carreiras, como Mathias 

Eick, Stian Westerhus, Anja Lau-

vdal, Gard Nilssen, Marius Neset, 

Hanna Paulsberg e Morten Qve-

nild. Os vencedores anteriores 

incluem Monkey Plot, Albatrosh, 

Puma, In the Country, Urban 

Connection, Megalodon Collec-

tive e Kongle Trio.

O saxofonista moçambicano, ra-

dicado na Noruega, tem o merca-

do cultural aberto para si naquele 

país, tanto que ocupa o lugar de 

Conselheiro Nacional para o 

Fórum de Jazz Norueguês, uma 

organização de cariz artístico-

-cultural que reúne a comunidade 

de jazz nacional e que trabalha na 

promoção do género musical e 

das acções inerentes.

Agenda Cultural
Cine-Teatro Gilberto Mendes

Sextas, Sábados, Domingos e Feriados a
partir das 18h30 - A Vida dos Outros

Xima  Bar
Sexta, 19 de Agosto a partir das 18h

DINO MIRANDA
Sabado, 20 de Agosto a partir das 18h 

BANDA LIRANDZU
Karamel Bar & Lounge

Todas quintas a partir das 17h

Karaoke com Lena Almeida & DJ Xwell 

Visando impulsionar o desenvolvimento do atletismo e 

despoletar novos talentos arranca, no próximo dia 3 de 

Setembro, a

IV edição da Corrida Azul, uma meia maratona organi-

zada pelo Standard Bank, com assistência técnica da Associação 

de Atletismo da Cidade de Maputo. O evento desportivo tem um 

prémio global de 260 mil meticais.

A prova, inserida nas celebrações dos 128 anos de implantação do 

Standard Bank, visa, também, incentivar a adoptação de hábitos 

de vida saudáveis e o abandono do sedentarismo.

Para o efeito, a corrida vai incorporar as componentes de cami-

nhada e ginástica aeróbica, concretamente a dança zumba.

No lançamento da iniciativa, ocorrida semana passada em Ma-

puto, o director de Marketing e Comunicação do Standard Bank, 

Alfredo Mucavela, assinalou que a mini-maratona terá quatro 

categorias, nomeadamente 21, 15, 12, 4 km, sendo a última para 

cadeirantes.

Nesta edição, conforme explicou Alfredo Mucavela, a corrida 

contará com um novo formato de premiações, que consistirá na 

entrega dos prémios monetários ao primeiro e segundo classifica-

dos de cada categoria em ambos os sexos.

Por sua vez, Gilberto Gomes, vice-presidente da Associação de 

Atletismo da Cidade de Maputo, instituição que assiste tecnica-

mente à corrida, indicou que tudo será feito de modo a garantir a 

realização de uma prova com grande qualidade.

“Tudo faremos para garantir que a prova tenha melhor qualidade 

e que possa cumprir com todos os padrões internacionais que ela 

exige. Para este ano, temos o desafio do horário pois a partida será 

às 5h30min”, enfatizou.

Na ocasião, foi apresentada a camisete oficial da IV edição da 

Corrida Azul. Trata-se de uma camisete que obedece a todos os 

requisitos técnicos que este tipo de competição exige e apresenta 

elementos culturais, históricos e arquitectónicos representativos 

de vários pontos do país, como a timbila e a ponte Maputo-Ka-

tembe. “É uma forma metafórica e abstrata de dizer que todo o 

país far-se-á presente no evento”, foi referido.

IV edição da Corrida Azul do 
Standard Bank já mexe
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O 
director do Maningue 

Magic, João Ribeiro, vai 

orientar em este mês, um 

masterclass sobre a ti-

pologia de projectos que o canal 

procura para a sua grelha e como 

elaborar melhor as propostas dos 

diversos proponentes.

Destinada a realizadores, produ-

tores e outros interessados, a for-

mação terá lugar a 30 de Agosto e 

dá a possibilidade de participação 

presencial, em streaming ou via 

Zoom. Realiza-se no quadro de 

um o apoio que a MultiChoice 

Talent Factory oferece ao festi-

val de cinema de curta-metragem 

Kugoma, que arranca a 1 de Se-

tembro em Maputo.

O Kugoma vai este ano realizar a 

sua 13ª edição e demarca-se como 

um dos mais importantes eventos 

culturais anuais em Moçambique.

O canal Maningue Magic foi 

lançado em Fevereiro pela Multi-

Choice Moçambique para apos-

tar no conteúdo local e estimular 

as indústrias culturais e criativas 

no país e deste modo acrescentar 

valor através de produtos como 

telenovelas, séries, reality shows, 
programas musicais e de life style 
totalmente inspirados nos mo-

çambicanos e nas suas vivências.

É neste contexto também que 

se promove o masterclass, que se 

realiza num contexto em que o 

Maningue Magic vem ganhando 

destaque por introduzir um con-

ceito próprio de fazer televisão 

em Moçambique, como se pode 

depreender através de telenovelas 

ou seriados como “Maida” ou “In-

fluencer” ou ainda a versão mo-

çambicana do reality show “Date 

My Family Moçambique” que 

passam naquele canal hospedado 

na posição 503 da DStv e 19 da 

GOtv. 

Ao participarem no masterclass 

a ser orientado por João Ribeiro, 

também realizador e produtor da 

geração mais experimentada do 

cinema moçambicano, os can-

didatos a fornecedores de con-

teúdos para o Maningue Magic 

terão a oportunidade de se fami-

liarizarem com o perfil desejado 

pelo canal.

As inscrições para o programa 

decorrem até 25 de Agosto, espe-

rando-se que no final da forma-

ção os participantes estejam mais 

familiarizados com o perfil e as 

escolhas do canal. 

O Maningue Magic foi lançado 

como contributo da MultiChoice 

Moçambique para o engrande-

cimento das indústrias culturais 

e criativas no país. A empresa 

apostou no canal para alavancar o 

conteúdo local na televisão nacio-

nal e em dar a conhecer a vibran-

te habilidade dos moçambicanos, 

inspirados na sua arena cultural e 

nas suas vivências.

Apresentação de propostas para o Maningue Magic

Masterclass com 
João Ribeiro

Um conjunto de fotografias representando o trabalho de campo que 

o Programa Mundial de Alimentação (PMA) tem levado a cabo 

no país, em apoio ao Governo e à população, encontra-se patente 

nas paredes do Centro Cultural Franco Moçambicano. Inaugu-

rada no pretérito 17 de Agosto,  a exposição permanecera até o dia 27 do 

corrente mês. Trata-se  de 15 retratos expressando rostos das vítimas das 

calamidades sociais em vários locais do país.

O Dia Mundial Humanitário visa  honrar a memória dos 22 trabalhadores 

humanitários que perderam a vida num atentado, no dia 19 de Agosto 

de 2003, no Iraque. Assim sendo, o Escritório das Nações Unidas para a 

Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA, conforme a sua sigla 

em inglês) promove anualmente a campanha do Dia Mundial de Alimen-

tação, um evento que se propõe reflectir em torno de diversos temas, para 

defender o bem-estar e dignidade das pessoas afectadas por crises, bem 

como a segurança dos próprios trabalhadores.

Falando no acto de lançamento da exposição, em representação da Direc-

tora-País do PMA em Moçambique, Antonella`Aprile, o director adjunto 

do PMA, Pierre Lucas considerou que “nós os trabalhadores humanitários 

queremos  mais do que salvar vidas. Queremos mudar vidas. É por isso que 

trabalhamos incansavelmente para que as pessoas conquistem a sua inde-

pendência e possam se sustentar sozinhas. trabalhamos para que as crianças 

encontrem apoio e alimentação saudável nas escolas, para que os agricul-

tores possam reduzir as suas perdas agrícolas e saibam a melhor altura para 

semear a terra, para que os pescadores tenham acesso aos meios de prover o 

seu sustento e para fomentar pequenos negócios. Queremos que as pessoas 

mais vulneráveis hoje consigam caminhar com os seus próprios pés”. A.P

dia mundial humanitário
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A m e d i a c o o p ,  S A   t e m  d i s p o n v e l  o  o r n a l  SAVANA  e  o  d i á r i o 
electrónico mediaFAX   no seu telemóvel, PC e tablet.  Para o fazer, 
aceda à nossa plataforma pelo lin  https:// . ornal.savana.co.mz.        
Os assinantes do ornal SAVANA  com contrato em dia, recebem 
senhas de acesso fornecidas pelo nosso Departamento Comercial.

Para mais informações contacte-nos:
Avenida Am lcar Cabral n.º 1049 R/C Maputo

E-mail: mediafax@mediacoop.co.mz  ou dinguizwayo.chiconela@mediacoop.co.mz
Cell: 84 2272591 | 82 3171100 | 21 301737
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